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1. Inleiding

Heeft	vastgoed	nog	wel	die	waardering	die	het	heeft	gehad,	of	gaat	de	waardering	
van	vastgoed	veranderen	door	verrassende	producten	en	diensten,	innovatieve	
businessmodellen,	andere	marktstrategieën	en	innovatieve	manieren	van	
organiseren	en	managen	in	(vastgoed)markten?	Vernieuwing	draait	om	goede	
faciliteiten	in	een	aantrekkelijke	en	stimulerende	omgeving.	Noem	het	disruptief	
vastgoed.	Drijfkrachten	achter	deze	ontwikkelingen	zijn	nieuwe	technologie,	
wendbaarheid,	anders	organiseren	en	managen.	Deze	krachten	hebben	grote	
invloed	op	de	waardering	van	vastgoed.	Gevestigde	namen	als	Nokia,	Kodak,	
Blockbuster,	Oad,	Free	Record	Shop,	Hyves	en	V&D	vallen	om	en	bijvoorbeeld	
Hema,	Shell,	hotelketens	en	zorginstellingen	hebben	er	op	z’n	minst	last	van.	
Disruptieve	organisaties	als	Amazon,	Zalando,	Uber,	Facebook	die	een	complete	
woonwijk	in	Californis	gaat	ontwikkelen,	Tesla	en	haar	concurrent	Faraday	Future	
die	Tesla	in	alles	wil	overtroeven,	reageren	op	wendbaarheid	van	de	omgeving.	Deze	
wendbaarheid	is	bepalend	voor	de	concurrentiekracht	en	heeft	dus	invloed	op	de	
huidige	en	toekomstige	waardering	van	vastgoed.	Blockchain,	een	gedistribueerde	
database	die	een	groeiende	lijst	van	data-items	bijhoudt	en	die	gehard	is	tegen	
manipulatie	en	vervalsing,	speelt	daarin	een	belangrijke	rol.	De	notarissen	en	
makelaars	hebben	dit	in	de	ons	achterliggende	periode	al	ondervonden	en	het	
zal	nog	haar	verdere	doorwerking	hebben	naar	vastgoedeigenaren,	financiers,	
gebruikers,	bouwers,	makelaars,	notarissen	en	het	kadaster.	De	vastgoedwereld	
bevindt	zich	dan	ook	op	een	kantelpunt	van	transitie:	een	ingrijpende	en	
onomkeerbare	kanteling	van	(vastgoed)systemen	in	de	samenleving,	en	
’technologische	mogelijkheden,	die	we	nu	moeilijk	kunnen	voorzien’	(Dijkgraaf	
2017).	Ook	het	International	Monetary	Fund	(IMF)	onderkent	de	grote	mogelijke	
gevolgen	van	wijzigingen	in	ons	financiële-	en	dus	vastgoedsysteem	en	heeft	in	
april	2017	op	het	hoogste	niveau	een	bijeenkomst	gehouden	over	Blockchain	
onder	voorzitterschap	van	Christine	Lagarde	1.

Wendbaarheid	is	bepalend	voor	de	concurrentiekracht	en	kent	in	hoofdlijnen	
vier2	bouwstenen	voor	het	ontwikkelen	daarvan:	(1)	de	blik	naar	buiten	(externe	
gerichtheid),	(2)	goed	voorbeeld	doet	goed	volgen	(verbindend	leiderschap),	
(3)	zelforganiserende	eenheden	(flexibele	werkorganisatie)	en	(4)	modelleren	en	
genereren	(flexibele	processen	en	IT).	Voor	het	ontwikkelen	van	die	wendbaarheid	
zijn	een	aantal	competenties3	van	belang	zoals	continu	inzicht	in	klantgedrag,	
procesgericht	sturen,	dynamische	bekwaamheid,	strategische	allianties	en	
netwerken,	en	betekenisgeving.	Disruptie	wordt	veelal	verbonden	met	het	
ontwikkelen	en	aanwenden	van	nieuwe	technologie	door	organisaties.	Kenmerkend	
voor	deze	organisaties	zijn	vaak	een	klein	hoofdkantoor,	weinig	staf,	eigen	
resultaatsverantwoordelijkheden,	autonomie	van	de	verschillende	onderdelen	
en	professionals,	en	flexibilisering	van	personeel	op	aanvraag.	Fundamentele	
wijzigingen	in	de	markt	op	het	gebied	van	wonen,	werken,	onderwijs,	zorg	en	
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vervoer	zullen	dan	ook	van	invloed	zijn	op	vastgoed,	evenals	technologie	in	
gebouwen.	Maar	welk	vastgoed	past	nu	bij	deze	ontwikkelingen	van	disruptie	
en	wat	is	de	invloed	van	Blockchain	op	vastgoed?	Allereerst	staan	we	stil	bij	hoe	
disruptie	werkt.

Nieuwe fabriek van Tesla wordt meteen het grootste gebouw ter wereld in Nevada, Verenigde Staten. Recentelijk 

heeft Tesla naast één vierkante kilometer nóg eens ruim zes vierkante kilometer gekocht. In totaal moeten er zeven 

fabrieken op het terrein komen te staan. Deze hebben vanaf 2020 de capaciteit om 500.000 elektrische auto’s per 

jaar te maken.
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2. Wat is disruptief vastgoed?

Disruptie4	is	een	voorspelbaar	patroon	in	allerlei	sectoren	waar	startups	nieuwe	
technologie	(Vermeend	en	Smit	2017)	gebruiken	om	‘iets	nieuws	en	nog	kleins’		in	
korte	tijd	tot	‘iets	bestaands	en	groots’	te	laten	groeien.	Op	dit	moment	verstoren	
vele	startups	verschillende	sectoren	door	met	de	gevestigde	vertegenwoordigers	
te	concurreren.	Maar	hoe	werkt	disruptie?	Ex-Microsoft-topman	Steven	Sinofsky5	
geeft	een	antwoord	door	een	door	hem	ontworpen	raamwerk	(figuur	1)	waarin	
hij	vier	fasen	van	disruptie	onderscheidt:	disruption,	evolution,	covergence	en	
reimagination.

Figuur 1: De vier fasen van disruptie van Steven Sinofsky (bewerking Veuger 2017)

De	vier	fasen	disruption,	evolution,	covergence	en	reimagination	van	disruptie	zijn	
uitgewerkt	in	onderstaande	tabel.	Rechts	zien	we	de	gevestigde	orde	(incumbent),	
links	zien	we	de	uitdager	(disruptor)	die	van	een	niche-oplossing	toegroeit	naar	een	
voordeel	voor	iedereen.

1. Disruption:
introduceer
product met
nieuwe
benadering

2. Evolution:
vernieuw snel
volgens dit
nieuwe pad

3. Convergence:
voltooi de
waardepropositie
in verhouding tot
de nalatenschap

4. Reimagination:
heroverweeg de
hele categorie
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Figuur 2: De vier fasen van disruptie uitgewerkt6

Het	gerenommeerde	tijdschrift	The	Economist7	roemde	de	disruptieve innovatie-
theorie	van	Clayton	Christensen	als	‘één	van	de	meest	invloedrijke	moderne	
zakelijke	ideeën’	ooit.	De	theorie	wordt	tegenwoordig	keer	op	keer	gebruikt	om	het	
succes	van	bedrijven	zoals	Netflix,	Spotify,	Uber,	Airbnb,	Faraday	Future	en	Tesla	te	
verklaren.	Disruptie	is	de	nieuwe	religie	die	vanuit	Silicon	Valley	wordt	gepredikt.	
Vraag	is	echter	hoeveel	waarde	we	aan	dit	geloof	moeten	hechten?

De	eerste	publicatie	van	de	grondlegger	van	de	theorie	over	disruptieve	innovatie	
is	Clayton	M.	Christensen	en	dateert	al	van	1995	(Christens	en	Bower,	1995)	toen	
internet	nog	maar	nauwelijks	bestond.	Volgens	hem	zijn	bijvoorbeeld	Uber	en	
WhatsApp	geen	typische	disruptieve	innovaties.	Volgens	hem	gaat	het	juist	om	een	
simpeler	product	voor	een	doelgroep	met	weinig	geld	en	lagere	verwachtingen.	
Voorbeelden	van	die	producten	zijn	de	smartphone	met	steeds	nieuwe	apps	die	
de	personal	computer	verdringt,	of	de	Bitcoin	die	het	huidige	betalingsverkeer	
vervangt.	

Fase Uitdager (disruptor) Incubent (gevestigde orde (incumbent))

Disruptie van 
gevestigde orde

Introduceert nieuw product met 
onderscheidende benadering, inde 
wetenschap dat het niet tegemoet komt 
aan alle behoeften van de hele bestaande 
markt maar wel een verbetering is van 
de state-of-the-art in technologie en/of 
bedrijfsleven.

Nieuw product of nieuwe dienst is niet 
relevant voor bestaande klanten of markt 
(ook bekend als ‘ontkennen’).

Snelle lineaire 
evolutie

Voegt snel kenmerken en mogelijkheden 
toe en bouwt zo de waarde propositie uit 
op basis van de reacties van een select 
gezelschap van early adopters.

Vergelijkt het complete product met het 
eigen nieuwe product en ziet gebreken 
(ook bekend als ‘valideren’).

Aantrekkelijke 
convergentie
Volledig opnieuw 
uitgevonden 
product

Ziet een mogelijkheid om het 
klantenbestand te verbreden door 
slow movers aan te trekken. Ziet ook 
de beperkingen van het eigen nieuwe 
product en leert van wat er in het verleden 
is gedaan, maar op een nieuwe manier 
toegepast. Potentieel risico wordt steeds 
opnieuw aangepakt met nog nieuwere 
technologie en businessmodellen terwijl 
de focus verschuift naar de ‘installed 
base’ van de gevestigde orde.

Overweegt een bepaald disruptief 
kernmerk toe te voegen aan de bestaande 
productlijn om te laten zien dat men 
aandacht heeft voor toekomstige trends 
terwijl men tegelijkertijd de bestaande 
klanten zo min mogelijk stoort (ook bekend 
als ‘concurreren’). Een mogelijk risico is 
dat men niet ziet wat de werkelijke waarde 
van disruptieve producten is of wat de 
mogelijkheden ervan zijn in verhouding tot 
de beperkingen van bestaande producten.

Volledig opnieuw 
uitgevonden 
product

Nadert een beslismoment omdat 
nieuwelingen in de markt kunnen 
profiteren van alles wat jouw product 
heeft aangetoond, zonder rekening 
te houden met de oude klanten 
zoals voorheen. Richt je meer op de 
nalatenschap van de markt of ga je verder 
op de ingeslagen weg?

Is te laat om te reageren en begint het 
nieuwe product te definiëren als onderdeel 
van een nieuwe markt en bestaande 
product als onderdeel van een grotere, 
bestaande markt (ook bekend als 
‘terugtrekken).
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Een	nieuwkomer	is	in	de	optiek	van	Christensens	dan	ook	veel	succesvoller	dan	
innovaties	die	een	bestaande	markt	treffen,	omdat	deze	markt	direct	zou	reageren	
op	innovaties	van	buitenaf.	De	ene	disruptie	is	dus	de	andere	niet.	Disruptie	is	
wel	een	voorspelbaar	patroon	in	sectoren	waar	beginnende	bedrijven	nieuwe	
technologie	gebruiken	om	goedkopere	en	inferieure	alternatieven	te	bieden	voor	
producten	van	gevestigde	spelers	in	de	markt.	Een	voorbeeld	hiervan	is	Toyota	dat	
enkele	decennia	geleden	de	strijd	aanging	met	Detroit.

Disruptie	doet	ertoe	en	brengt	fysieke	veranderingen	met	zich	mee.	Google	in	
Silicon	Valley	is	daar	tot	ontplooiing	gekomen	waar	mensen	fysiek	bij	elkaar	
gebracht	zijn	in	gebouwen	die	vooral	ten	doel	hebben	om	kennis	uit	te	wisselen	
en	creatieve	processen	te	stimuleren.	Gedrag	dat	nieuwe	technologie	losmaakt	
leidt	vooral	tot	nieuwe	businessmodellen:	de	sociale	spin-off	is	de	kern	van	de	
revolutie	(Bakker	2017).	De	ware	revolutie	vindt	vaak	plaats	in	de	alledaagse	
praktijk.	Een	investering	als	het	Google-datacentrum	Groningen	is	een	gevolg	van	
een	samenloop	van	zaken.	Groningen	is	juist	gekozen	vanwege	de	beschikbaarheid	
van	energie,	goede	infrastructuur,	het	Nederlandse	klimaat	en	het	punt	waar	de	
glasvezelverbinding	tussen	de	Verenigde	Staten	en	Europa	langs	komt	en	daarmee	
een	wereldwijd	netwerk	vormt.	Innovatie	en	productiviteit	worden	ook	sterk	
bevorderd	door	hoge	bevolkingsdichtheden	en	-massa’s,	snelle	transportsystemen	
en	hooggespecialiseerde	universiteiten,	zoals	bijvoorbeeld	het	UMC	Groningen	
met	haar	nieuwe	Protonen	Therapie	Centrum,	de	Rijksuniversiteit	Groningen	en	
de	Hanzehogeschool	Groningen	met	haar	kenniscentra.

Nieuwbouw Protonen Therapie Centrum Universitair Centrum Groningen. Bron: AAS Architecten Groningen.
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Stel	je	eens	voor	dat	als	je	als	organisatie	wordt	afgerekend	op	basis	van	bijvoorbeeld	
(Sfirtsis	en	Broekman	2016):
•	 	het	bezoekersaantal	per	kwartaal	in	een	winkelketen;
•	 	de	bijdrage	van	een	kantoorconcept	aan	arbeidssatisfactie;
•	 	de	flexibiliteit	van	een	winkelconcept	op	basis	van	seizoenen	en	lifestyles;
•	 	de	hoeveelheid	tijd	dat	een	pand	door	een	gebruiker	wordt	gehuurd;	en
•	 	het	op	de	juiste	wijze	bijeenbrengen	van	alle	benodigde	partijen	

(incl.	de	eindgebruiker)	om	te	komen	tot	de	ultieme	klantbeleving.

Dan	ziet	de	(vastgoed)wereld	er	wel	anders	uit,	als	de	gebruiker	echt	leidend	is.	Ook	
bijvoorbeeld	de	zorg	wordt	op	een	andere	wijze	georganiseerd	ten	gevolge	van	meer	
nieuwe	behandelmethoden	dan	dat	we	tot	nu	toe	hebben	gedaan.	Voorbeelden	
van	deze	nieuwe	behandelmethoden	zijn	hemodialyse	(nierdialyse),	controle	op	
risicozwangerschappen,	chemotherapie	(Erasmus	Ziekenhuis),	infuustherapieën	en	
palliatieve	Intensive	Care	zorg	(Westfries	Gasthuis	en	Medisch	Spectrum	Twente).

De	voorgaande	voorbeelden	geven	aan	dat	deze	zaken	invloed	gaan	hebben	op	het	
huidige	en	toekomstig	vastgoed	met	thema’s	als:	(1)	duidelijke	onderscheidende	
waarde-proposities,	(2)	prijserosie,	andere	marges	en	prijsconcurrentie	
(3)	waardebepaling	op	korte-	middellange-	en	lange	termijn	(3)	overcapaciteit,	
(4)	vraag	verandert	sneller	dan	het	aanbod	en	(5)	machtsdisbalans	in	
vastgoed(waarde)keten.	

De	disruptieve	veranderingen	in	de	vastgoedwereld	zoals	we	die	tot	nu	toe	
kennen	gaan	zich	nog	verder	versterken	en	vragen	om	ander	vastgoed.	Gebouwen	
die	niet	rekening	houden	met	de	snelle	veranderingen,	zijn	minder	wendbaar.	
Organisaties	die	vastgoed	als	een	bedrijfsmiddel	inzetten	en	lessen	die	vanuit	het	
vakgebied	Corporate	Real	Estate	Management	ingezet	worden	ter	harte	nemen,	
zijn	wendbaarder	(Veuger	2014:	132).	Vastgoed	moet	aanpasbaar	zijn,	ontregelend,	
gelegen	zijn	op	een	goede	locatie	en	duurzaam	en	onderscheidend	zijn.	En	dat	in	
een	context	waarin	de	ruimtelijke	en	gebouwde	omgeving	innovatie	stimuleert	en	
kennisdeling	en	samenwerking	bevordert.	Binnen	de	stad	Groningen	en	daarbuiten	
de	ommelanden	vraagt	dat	om	een	goed	functionerend	netwerk	dat	ruimtelijke	
verbindingen	kan	maken	en	faciliteiten	kan	delen.	Op	nationaal	en	internationaal	
niveau	is	concentratie	nodig	van	hoog	specialistische	ontwikkelingen	en	
toponderzoeksinstituten.	Vernieuwing	draait	om	meer	dan	uitstekende	faciliteiten	
in	een	aantrekkelijke	en	stimulerende	omgeving.	Noem	het	disruptief	vastgoed.	
Als	vastgoed	disruptief	kan	zijn,	welke	relatie	is	er	dan	te	leggen	met	Blockchain?	
Wanneer	we	de	wereld	van	Blockchain	willen	begrijpen,	moeten	we	de	innovatie	
van	de	munt	Bitcoin	begrijpen	die	gebouwd	is	op	onderliggende	technologie	die	
Blockchain	heet.
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Impressie Medisch Spectrum Twente, IAA Architecten uit Enschede. Het gebouw is ontworpen naar het idee 

van een ‘healing environment’. Dit wil zeggen dat het gebouw op zo’n manier is ontworpen dat de uitstraling 

en voorzieningen van het gebouw een positief effect hebben op de patiënten en bezoekers die in het ziekenhuis 

verblijven. Bron: IAA Architecten Amsterdam Enschede.
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3. De relatie tussen Blockchain en Bitcoin

Blockchain	zou	wel	eens	een	enorme	impact	kunnen	hebben	op	de	waardeketen	
in	vastgoed.	Hierbij	valt	te	denken	aan	efficiency,	transparantie,	eigendom,	
waarde(overdracht),	automatisering	en	dienstverlening.	Wanneer	we	de	wereld	
van	Blockchain	willen	begrijpen	moeten	we	de	innovatie	van	de	munt	Bitcoin	
in	2009	begrijpen	die	gebouwd	is	op	onderliggende	technologie	(Seibold	en	
Samman	2016)	die	Blockchain	heet.	Bitcoin	is	een	combinatie	van	vier	individuele	
elementen:	(1)	cryptografie,	(2)	een	peer-to-peer	netwerk,	(3)	een	open	source	
protocol	en	(4)	een	gedeeld	grootboek.	Daarmee	is	het	een	fenomeen	waar	mensen	
enthousiast	over	zijn.	De	toegepaste	cryptografie	(eerste	element)	is	complex,	
maar	vergelijkbaar	met	de	banken	die	het	gebruiken	om	hun	transactieverkeer	
te	beveiligen.	Het	peer-to-peer	netwerk	(tweede	element)	kennen	we	al	van	
de	muziek	uitwisselingbestanden.	De	essentie	daarvan	is	dat	een	netwerk	van	
partijen,	die	miners	worden	genoemd,	wereldwijd	het	transactieregister	valideren.	
Daarmee	is	er	geen	alleenrecht	op	dat	netwerk	en	is	het	ook	niet	op	een	bepaalde	
plaats	aan	of	uit	te	zetten.	Het	netwerk	is	verbonden		met	het	derde	element	
waarmee	de	onderliggende	software	volledig	openbaar	is:	een	open	source	
protocol.	Daarmee	kan	iedereen	zien	hoe	de	software	geprogrammeerd	is.	Het	
is	wel	bijzonder	dat	met	Bitcoin	al	alternatief	geld	alleen	op	internet	bestaat	en	
zeer	snel	groeit.	Ter	illustratie:	op	1	januari	2017	ging	de	koers	van	de	Bitcoin	
door	de	grens	van	1.000	dollar	(953	euro).	Het	meest	opvallende	aan	Bitcoin	is	dat	
waarde	wordt	overgedragen	zonder	een	vertrouwde	derde	partij	erbij	te	betrekken,	
zoals	bijvoorbeeld	een	bank,	notaris,	makelaar	of	kadaster.	Een	unicum	ten	
opzichte	van	de	huidige	financiële-	en	vastgoedwereld	met	een	derde	partij	als	
een	veilige	instantie	tussen	de	kopende	en	verkopende	partij.	Maar	heeft	Bitcoin	
de	toekomst?	Nee,	volgens	Blockchainexpert	Dennis	de	Vries8	niet,	maar	de	
achterliggende	Blockchaintechnologie	wel.	

Het	internet	maakt	het	mogelijk	om	informatie	snel,	goedkoop	en	papierloos	
over	te	dragen	zonder	dat	er	tussenpersonen	aan	te	pas	komen.	Blockchain	geeft	
dezelfde	voordelen	voor	het	overdragen	van	waarden.	Internet	wordt	gebruikt	
om	woord	en	beeld	over	te	dragen,	Blockchain	voor	transacties	van	geld	en	activa.	
Blockchain	is	een	combinatie	van	twee	elementen:	(1)	een	gedeeld	en	verdeeld	
grootboek	met	gesynchroniseerde	gegevens	die	worden	verspreid	over	meerdere	
sites,	landen	en/of	instellingen	en	(2)	een	cryptografie:	digitale	token	met	een	
monetaire	waarde.	Blockchain	heeft	een	aantal	voordelen	bij	het	realiseren	van	
vastgoedtransacties:	preventieve	bemiddeling,	fraude	preventie	en	het	gebruiken	
van	slimme	contracten.	Maar	wat	is	nu	de	betekenis	van	Blockchain	voor	de	
vastgoedsector?
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The Math Behind Bitcoin: http://www.coindesk.com/math-behind-bitcoin/ . De echte waarde van Bitcoin en 

crypto-currency technologie wordt uitgelegd op https://youtu.be/gKC2oelL878
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4. Blockchain en de vastgoedsector

De	financiële	sector	is	enthousiast	geworden	over	hoe	bij	Bitcoin	de	waarde	
overdracht	geprogrammeerd	is	en	hoe	de	transacties	verwerkt	worden	zonder	
dat	er	een	derde	veilige	instantie	als	de	overheid	of	bank	onderdeel	uitmaakt	van	
een	transactie.	Alle	banken	hebben	wereldwijd	ieder	hun	eigen	IT-systemen	die	
gecompliceerd,	inefficiënt	communiceren	en	transacties	laten	plaatsvinden.	Er	is	
het	besef	dat	dit	veel	eenvoudiger	kan	met	een	aangepast	open	source	protocol.	
En	waarom	zou	dat	niet	kunnen	voor	vastgoed?	Een	belangrijke	discussie	rond	
dit	thema	betreft	ook	het	kadaster	met	het	registreren	van	het	eigendomsrecht	
van	vastgoed.	Blockchain	kan	een	efficiëntere	wijze	van	registratie	zijn	om	het	
eigenaarschap	over	te	dragen.	Wel	is	hier	de	kritische	kanttekening	te	plaatsen	dat	
het	vastgoed	ook	in	de	echte	wereld	bestaat	bij	de	verhandeling	met	Blokchain.	Er	
zal	een	duidelijke	verbinding	moeten	zijn	tussen	de	administratie	in	Blockchain	en	
het	fysieke	vastgoed.	Op	dit	moment	is	deze	verbinding	(nog)	niet	wetenschappelijk	
bewezen.	Wat	we	zien	is	dat	er	fors	wordt	geïnvesteerd	in	bijvoorbeeld	een	nieuwe	
wereldwijde	registratie	op	basis	van	Blockchain	en	dat	gevestigde	partijen	kansen	
zien	om	processen	eenvoudiger	te	maken	en	gebruikersvriendelijkere	systemen	te	
ontwikkelen.

Belangrijke	voordelen	van	Blockchain	zijn	dat	dat	er	niet	meer	gemuteerd	kan	
worden	als	er	eenmaal	een	block	is	toegevoegd.	Daarmee	moeten	fouten	altijd	eerst	
hersteld	zijn	voordat	een	transactie	gemaakt	kan	worden.	Aanpassingen	blijven	
altijd	zichtbaar	in	Blockchain	en	daarmee	blijft	het	register	transparant	en	legt	
de	basis	voor	vertrouwen	in	het	systeem.	Hiermee	kunnen	bijvoorbeeld	dubbele	
uitgaven	worden	voorkomen	en	kunnen	geen	schijntransacties	plaatsvinden.

Met	behulp	van	Blockchain	kunnen	we	alle	informatie	rondom	gebouwen	
samenbrengen	en	toegang	geven	aan	partijen	die	de	informatie	nodig	hebben.	
Het	werkt	dan	als	een	soort	gebouwenpaspoort.	Er	wordt	een	data	room	gecreëerd	
waarin	verschillende	informatie	van	gebouwen	wordt	opgeslagen.	Iedere	
belanghebbende	kan	alle	informatie	van	bijvoorbeeld	huurders,	waarderingen,	
historie	en	onderhoudsplanningen	toevoegen.	Ook	banken	kunnen	eenvoudiger	
de	financiering	controleren	en	bijvoorbeeld	een	cashflow	monitoren.	Volgens	
Yermack	(2017),	hoogleraar	en	expert	Blockchain,	gaat	hierdoor	het	werk	dat	
nu	door	auditors	wordt	gedaan	verdwijnen.	Ook	met	Bouw	Informatie	Model	
(BIM)	data	wordt	informatie	over	het	ontwerp	en	materiaalgebruik	uitgewisseld,	
wat	kan	bijdragen	aan	een	circulaire	economie.	Demontage	van	een	gebouw	en	
verantwoordelijkheden	voor	de	installatietechniek	worden	zo	inzichtelijk	en	
duidelijker	met	BIM.	
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Bij	een	mutatie	van	eigenaarschap	kan	zo	ook	heel	eenvoudig	het	complete	
gebouwpaspoort	mee	muteren.	Andere	voorbeelden	van	toepassingsgebieden	zijn	
titelregistratie,	servicekosten,	vastgoed	als	een	servicedienst,	gebouwonderhoud,	
verrekeningen	van	verschillende	vormen	van	belastingen,	vastgoedwaarderingen	
als	bijvoorbeeld	de	WOZ,	herbouwaarde	voor	verzekeraars	en	een	administratie	van	
een	Vereniging	van	Eigenaren	(VvE).

Gebouw paspoort: Tijd gestempelde historische eigenschap-informatie opgeslagen in een Blockchain-structuur 

(bron Bronckers 2017). 

4.1. Twee veranderingen
De	vastgoedsector	zal	dan	ook	te	maken	gaan	krijgen	met	een	tweetal	fundamentele	
veranderingen:	(1)	de	toepassing	van	de	Blockchain	in	de	vastgoedsector	zelf	en	(2)	
de	brede	maatschappelijke	impact	als	gevolg	van	de	gebruikers	van	vastgoed.

Een	eerste	belangrijke	verandering	door	de	toepassing	van	de	Blockchain	
betreft	de	registratie	en	de	processen	van	vastgoedtitels,	due	diligence	trajecten,	
vereenvoudiging	van	huidige	complexe	transacties,	snellere	doorlooptijden	van	
transacties	en	meer	liquiditeit	(Wessels	2016).	Door	de	technologie	van	Blockchain	
worden	contracten	slim	ingericht	en	kunnen	dan	ook	executeren	op	vooraf	
bepaalde	voorwaarden.	Ook	vastgoedfinancieringen	kunnen	met	Blockchain	verder	
worden	geautomatiseerd	of	bijdragen	aan	de	vereenvoudiging	van	crowdfunding.	
Groot	voordeel	van	deze	bewegingen	is	dat	de	vastgoedmarkt	transparanter	gaat	
worden,	de	kwaliteit	van	(vastgoed)data	zal	gaan	toenemen	en	fraudebestrijding	
beter	mogelijk	is.
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Als	tweede	belangrijke	verandering	is	de	maatschappelijke	impact	als	gevolg	
van	de	gebruikers	van	vastgoed	te	duiden.	Als	we	een	vergelijking	trekken	
met	de	ontwikkelingen	van	internet	en	de	impact	daarvan	–	zie	alleen	al	de	
maatschappelijke	impact	van	smartphones	–	zullen	nieuwe	patronen	van	
gebruikers	vastgoed	ingrijpend	veranderen.	Bestaande	instituties	zullen	gaan	
verdwijnen	of	ingrijpend	veranderen,	andere	partijen	zullen	opstaan.

4.2. Disruptie in volle gang9

Wensing,	director	Investment	Management	Amvest,	schetst	hoe	disruptie	
in	volle	gang	is.	Het	traditionele	model	voor	alle	sectoren	staat	onder	druk.	
Innovaties	zijn	noodzakelijk	en	bieden	kansen.	Je	moet	als	vastgoedbedrijf	via	een	
gestructureerde	voorbereiding	en	aanpak	verbinding	leggen	tussen	technologie	
en	andere	megatrends.	Amvest	won	onlangs	samen	met	Synchroon	de	tender	voor	
een	woongebouw	met	350	woningen	aan	het	Koningin	Julianaplein	in	Den	Haag.	
Bijzonder	aan	dit	project	is	dat	het	voor	de	eerste	keer	is	dat	een	dergelijk	gebouw	
op	deze	schaal	wordt	ontwikkeld	zonder	parkeerplaatsen	voor	de	bewoners.	
De	jonge	doelgroep	heeft	veel	minder	behoefte	aan	een	auto.	Amvest	gaat	wel	
investeren	in	faciliteiten	om	auto	delen	mogelijk	te	maken.	Ook	bij	het	liken	op	
Facebook	van	woningaanbod	ziet	Wensing	grote	ontwikkelingen.	Zo	zijn	we	voor	
de	woningmarkt	al	toe	aan	‘Funda	II’	waarbij	de	vastgoedmanager	zijn	aanbod	
veel	beter	kan	koppelen.	‘Voor onze nieuwbouwprojecten woningen komt er nauwelijks meer een 
makelaar aan te pas.’	Wensing	voorspelt	ook	een	grote	toekomst	voor	domotica,	het	
toepassen	van	elektronica	ten	behoeve	van	de	automatisering	van	processen	in	en	
om	de	woning	(Wessels	2016).

Van	Rhijn,	partner	and	chief	executive	officer	Netherlands	Colliers,	schetst	
dat	vastgoed	nu	nog	lijkt	achter	te	lopen	bij	andere	markten.	Colliers	wil	daar	
verandering	in	aanbrengen	en	ziet	verschillende	mogelijkheden.	In	2009/2010	
trad	Boer	Hartog	Hooft	toe	tot	Colliers,	mede	vanwege	het	inzicht	dat	men	
afscheid	moest	nemen	van	de	activiteiten	in	de	woningmakelaardij	en	juist	
activiteiten	moest	opzoeken	die	hogere	toegevoegde	waarde	hadden.	Van	Rhijn	
voorspelde	onder	meer	dat	de	kantorenmarkt	als	gevolg	van	de	digitalisering	en	
social	media	steeds	meer	gaat	lijken	op	de	hotelmarkt,	waar	het	liken	en	reviewen	
vanzelfsprekend	is	geworden.	‘Het is zelfs zo dat reviews en likes voor de hotelmarkt een betere 
basis zijn om de waarde van een gebouw te bepalen. Dat wordt voor de kantorenmarkt ook heel 
belangrijk.’ (Wessels	2016).

Nu	er	een	beeld	gegeven	is	van	wat	de	betekenis	van	Blockchain	voor	de	
vastgoedsector	kan	zijn,	staan	we	stil	bij	de	ontwikkelingen	van	Blockchain	in	
vastgoed	op	internationaal-,	nationaal-	en	regionaal	niveau.
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5. Ontwikkelingen Blockchain 

Het	TopTeam	ICT	heeft	het	initiatief	genomen	het	Blockchain	Competence	Centre	
(BC3)	op	te	richten,	waarin	wetenschappers,	overheden,	maatschappelijke	en	
industriële	partners	werken	aan	opbouw	van	Blockchain-expertise	in	Nederland.	
BC3	komt	daarmee	tegemoet	aan	de	zorg	die	het	Financieel	Dagblad	uitspreekt	
over	het	gebrek	aan	Blockchain	expertise	in	Nederland.	René	Penning	de	Vries	is	
door	het	Ministerie	van	Economische	Zaken	aangesteld	als	boegbeeld	van	Top	
Team	ICT10.

Blockchain	heeft	als	voordeel	dat	het	efficiënter,	transparanter,	sneller	en	veiliger	
is.	Maar	wanneer	kunnen	we	Blockchain	in	Nederland	verwachten?	Volgens	Jo	
Bronckers,	tot	1	juli	2017	voorzitter	van	International	Blockchain	Real	Estate	
Association	(IBREA)	en	opgevolgd	door	Sabine	Schoorl,	en	de	internationale	
brancheorganisatie	die	de	toepassing	van	Blockchain	in	de	vastgoedsector	promoot:	
‘Ik denk dat wij aan het begin staan van deze technologische omslag. De eerste stap was het bouwen 
aan een netwerkinfrastructuur waarmee data kan worden uitgewisseld. Ook de vastgoedwereld 
ziet hiervan de toegevoegde waarde en investeert in het verkrijgen van steeds meer en betere data. 
Bijvoorbeeld een initiatief als de Vastgoedtaxonomie, die de standaardisatie en digitalisering van 
vastgoeddata stroomlijnt om de onderlinge uitwisselbaarheid van vastgoeddata, bijvoorbeeld tussen 
banken, beleggers en taxateurs te verbeteren.’	(Vastgoedjournaal	2017).	Gezien	de	geschetste	
ontwikkelingen	zijn	een	aantal	bewegingen	te	onderscheiden	op	internationaal,	
nationaal	en	regionaal	niveau.

De Cloud Gate van Anish Kapoor op het AT&T-plein in het Millennium Park Chicago.
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5.1. Internationaal
Nederland	zou	voorloper	moeten	worden	in	de	Blockchaintechnologie.	De	
verwachting	is	dat	de	disruptieve	kracht	van	Blockchain	technologie	wereldwijd	
zal	toenemen	(KPMG	2016).	In	bijvoorbeeld	Dubai	zijn	er	al	plannen	om	alle	
overheidsdocumenten	in	2020	in	Blockchain	te	hebben.	Ook	Singapore	versnelt	
de	ontwikkelingen	op	dit	gebied.	Beide	steden	zijn	vergelijkbaar	met	Nederland	
omdat	de	administratieve	lagen	goed	aansluiten	op	elkaar	en	de	afstanden	tussen	de	
overheden	kort	zijn.	Daarnaast	heeft	Nederland	een	goede	digitale	infrastructuur,	
een	hoogopgeleide	bevolking	en	passen	wij	als	Nederlanders	ons	eenvoudig	aan	
omstandigheden	aan.	Naast	dat	de	Nederlandse	overheid	ook	de	Blockchain	heeft	
geadapteerd,	zijn	er	ook	al	verschillende	pilots	gestart	op	het	vastgoedgebied	in	
Nederland.	Door	deze	beweging	kunnen	de	mogelijkheden	van	de	vastgoedwereld	
verkend	worden	en	omgezet	worden	in	wereldwijd	ondernemerschap	van	en	met	
vastgoed.	Bronkers	stelt:	‘Ik zie via het IBREA-netwerk wat er wereldwijd gebeurt en dan durf ik 
oprecht te stellen dat we in Nederland nu nog heel goede kansen hebben deze disruptie in ons voordeel 
te laten werken.’	In	2016	is	het	onderzoek	van	Spielman	(2016)	van	het	Massachusetts	
Institute	of	Technology	(MIT)	-	één	van	de	meest	prestigieuze	technische	
universiteiten	ter	wereld	–	verschenen.	Deze		exploratieve	studie	naar	‘recording	
property	titles’	vergelijkt	de	voordelen	en	beperkingen	van	Blockchain	met	het	
huidige	systeem	van	registratie	in	Nashville	(Davidson	County),	Tennessee.	Naar	
aanleiding	van	deze	thesis	zijn	ze	ook	een	daadwerkelijk	pilot	project	gestart.	

5.2. Nationaal
Nederland	heeft	ook	ambities	voor	werken	met	Blockchain.	Zo	presenteert	de	NBC	
een	actie	agenda	met	drie	doelstellingen:
1.	 	Het	ontwikkelen	van	Blockchain	bouwblokken,	zoals	de	digitale	identiteiten.	

De	eerste	stap	die	wordt	genomen	is	het	ontwikkelen	van	zogenoemde	digitale	
identiteiten,	waarmee	personen,	objecten	en	rechtspersonen,	digitale	transacties	
kunnen	verrichten	als	onderdeel	van	een	Blockchain.

2.	 	Het	realiseren	van	condities	voor	het	benutten	van	Blockchain.	Het	werken	aan	
oplossingen	op	het	gebied	van	wetgeving	en	acceptatie.

3.	 	Ontwikkelen	en	realiseren	van	de	Human	Capital	Agenda.Voor	
kennisontwikkeling	zijn	afspraken	gemaakt	over	opleiden,	kennis	delen	en	
vergroten	van	vaardigheden,	oftewel	investeren	in	human	capital.

De	founding	partners	van	de	Nationale	Blockchain	Coalitie	hebben	de	verwachting	
dat	Blockchain	en	het	digitaal	vertrouwen	grote	invloed	kunnen	hebben	op	
financiële	dienstverlening,	logistiek,	energievoorziening	en	op	termijn	de	
gezondheidszorg.	Zij	zien	vooral	positieve	effecten	op	de	autonomie	van	burgers,	
transparantie	van	transacties,	cybersecurity	en	vermindering	van	administratieve	
lasten.	De	deelnemende	partijen	in	de	coalitie	zijn:	ABN	AMRO,	ING,	Volksbank,	
Rabobank,	PWC,	Nationale	Nederlanden,	Havenbedrijf	Rotterdam,	Enexis,	
Alliander,	de	Koninklijke	Notariële	Beroepsorganisatie,	Brightlands,	de	
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Ministeries	van	Economische	Zaken,	Infrastructuur	en	Milieu,	Veiligheid	en	
Justitie,	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,	Technische	Universiteit	
Delft,	Tilburg	Universiteit,	Radboud	Universiteit,	TNO,	RDW,	Rijksdienst	
voor	Identiteitsgegevens,	De	Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	
Onderzoek,	Kamer	van	Koophandel,	Inspectie	voor	Leefomgeving	en	Transport	
en	het	CWI.	Het	maatschappelijk	perspectief	wordt	ingebracht	door	ECP	
(Platform	voor	de	Informatiesamenleving).	Ondersteunende	organisaties	zijn:	
Autoriteit	Financiële	Markten,	Betaalvereniging	Nederland,	De	Nederlandse	
Bank,	Dutchchain,	Nederlandse	Vereniging	van	Banken,	SIVI,	StartupDelta	en	het	
Verbond	van	Verzekeraars.

Pouwelse	leidt	op	dit	moment	het	Delftse	Blockchain-lab	en	is	oprichter	van	
Tribler,	het	onderzoeksteam	aan	de	Technische	Universiteit	Delft.	Het	Tribler-
team	is	wereldwijd	het	grootste	experimentele	onderzoeksteam	dat	werkt	aan	zelf	
organiserende	internet	systemen.	Het	team	richt	zich	op	het	definiëren	van	een	
aanval-veerkrachtige	en	juridisch	bestendige	social	media-infrastructuur.	‘We zijn 
nog de enige speler met werkende technologie op dit gebied lijkt het. We rennen hard om dit jaar nog 
live te gaan’	(Pouwelse	2017).	Het	onder	leiding	van	Pouwelse	ontwikkelde	prototype	
is	voorzien	van	software	aansluitpunten,	waardoor	andere	belanghebbenden	
kunnen	werken	aan	diensten	rondom	het	Blockchain	hypotheekproces.	
Voorbeelden	hiervan	zijn	een	service	die	geldaanbiedingen	bundelt	tot	
contracten,	die	een	hypotheekaanvraag	afdekken	of	diensten	voor	faciliteren	
van	markttransparantie	en	statische	informatie	over	de	online	hypotheekmarkt	
geven	(Zaal,	2017).	Pouwelse:	“De TU Delft gaat geen hypotheekverstrekker worden, maar 
we hebben wel de technologie gemaakt waarmee een online ecosysteem van startups in en rond 
de financiële dienstverlening zou kunnen opbloeien”.	De	ABN	AMRO	Bank	reageert	positief	
op	het	initiatief	van	TU-Delft.	“De samenwerking en technologie brengen ons inzichten over 
hoe de toekomst met Blockchain eruit kan zien. Wat de rol van financiële instellingen daarin is en 
welke waarde we daarmee als bank aan onze klant kunnen bieden”,	verklaart	Hoofd	Innovation	
Centre	Arjan	van	Os	(Zaal,	2017).	Zo	is	ook	de	ABN	Amro	in	samenwerking	met	IBM	
een	Blockchainexperiment	gestart	(Bikker,	2016)	waarbij	informatie	die	gebouw	
gerelateerd	is	bij	elkaar	worden	gebracht.	Door	de	‘single	source	of	truth’	van	
Blockchain	zijn	banken	ook	overtuigd	dat	door	slimmere	contractmogelijkheden	
de	vastgoedwereld	behoorlijk	kan	gaan	veranderen.	Er	wordt	onder	andere	gewerkt	
aan	zogenaamde	‘proof	of	concepts’	om	te	onderzoeken	hoe	met	Blockchain	de	
onzekerheid	rond	onderpandtaxaties	weggenomen	kan	worden	(Os,	2016).	Naast	
het	onderzoek	van	Gout	(2017)	over	een	Block-hypotheek,	een	op	Blockchain	
geïnspireerd	bedrijfsmodel	voor	markt	van	hypotheekfinanciering,	doet	Dijkstra	
(2017)	exploratief	onderzoek	naar	het	vastgoedmanagementproces	van	verkoop	
en	beheer.	Uit	zijn	onderzoek	moet	blijken	waar	de	mogelijke	kansen	liggen	om	
Blockchain	in	vastgoedprocessen	toe	te	passen	en	waar	dit	nog	verdere	uitgewerkt	
moet	worden.
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De	Gemeente	Rotterdam,	Cambridge	Innovation	Center	(CIC)	Rotterdam	en	
Deloitte	werken	sinds	begin	2017	samen	aan	de	ontwikkeling	van	de	eerste	
Blockchaintoepassing	binnen	vastgoed	voor	het	vastleggen	van	huurcontracten.	
Hierdoor	kunnen	bijvoorbeeld	startups	sneller	en	eenvoudiger	huurcontracten	
afsluiten.	Door	het	vastleggen	van	deze	huurcontracten	van	het	CIC-netwerk	in	de	
Blockchain,	kan	er	efficiënter	gewerkt	worden	en	vindt	beheer	op	een	transparante	
wijze	plaats.	De	volgende	stap	die	in	dit	project	wordt	genomen	is	het	monitoren	
van	de	huurbetalingen.	Met	het	project	wordt	ook	invulling	gegeven	aan	het	
ontwikkelen	en	doorlopen	van	pilots	als	onderdeel	van	de	Roadmap	Next	Economy	
van	23	gemeenten	in	de	Metropoolregio	Rotterdam	Den	Haag,	een	routekaart	voor	
de	komende	tien	tot	twintig	jaar	met	scenario’s	en	handelsperspectieven.		
De	Roadmap	heeft	als	doel	de	impact	van	de	potentieel	disruptieve	technologie	
als	de	Blockchain	te	kunnen	bepalen	door	er	vroegtijdig	mee	te	experimenteren.	
Binnen	het	project	zijn	een	vijftal	belangrijke	stappen	gezet:
1.	 	Digitaliseren	van	gebouwgegevens:	creëren	van	een	Blokchain	grootboek	

met	vastgoedinformatie	van	elk	gebouw	dat	op	Blockchain	onweerlegbaar	en	
geregistreerd	wordt.

2.	 	Digitaliseren	van	de	eigendomssituatie:	het	koppelen	van	de	registratie	aan	
de	eigenaar.	Het	Kadaster	en	de	Kamer	van	Koophandel	spelen	hier	nu	nog	een	
rol	in.

3.	 	Eigendom	afdragen:	de	houder	van	registratie	is	de	enige	gerechtigde	partij	die	de	
registratie	kan	bezwaren	met	verplichtingen	als	bijvoorbeeld	een	huurcontract.

4.	 	Huurcontracten	sluiten:	meerdere	partijen	kunnen	werken	aan	het	
ondertekenen	van	het	huurcontract	in	de	registratie.

5.	 	Contractinformatie	ontsluiten	voor	derde	partijen:	gedurende	de	levenscyclus	
zal	de	vastgoedeigenaar	informatie	delen	met	derden,	zoals	bijvoorbeeld	(her)
financiering.	Bij	dergelijke	mutaties	worden	controles	uitgevoerd	op	actualiteit	
en	volledigheid.

Twee	belangrijke	reacties	kwamen	tijdens	de	presentatie	van	de	onderzoeks-
resultaten	op	18	mei	2017	naar	voren.	Als	eerste:	tijdens	de	toelichting	op	het	
ontwikkelde	platform	zijn	de	reacties	gepeild	onder	de	aanwezigen.	60%	van	hen	
geeft	aan	blockchain	te	willen	toepassen	of	zelfs	nu	al	toe	te	passen.	98%	is	er	van	
overtuigd	dat	blockchain	de	vastgoedmarkt	gaat	beïnvloeden.	Slechts	4%	denkt	
dat	er	teveel	transparantie	ontstaat	door	blockchain.	Deze	resultaten	laten	zien	
dat	er	vertrouwen	is	in	blockchain	en	partijen	in	de	vastgoedsector	er	graag	mee	
aan	de	slag	willen.	En	als	tweede:	de	menselijke	factor	wordt	gezien	als	de	grootste	
belemmering	voor	het	daadwerkelijke	toepassen	van	de	blockchain.	Blockchain	is	
een	disruptieve	innovatie	waarbij	in	potentie	de	huidige	rollen	en	taken	van	spelers	
binnen	de	vastgoedmarkt	gaan	veranderen.	Het	gaat	in	die	zin	om	meer	dan	alleen	
een	technologische	innovatie.	Organisatieverandering	en	aanpassen	van	processen,	
werkwijze	en	methoden,	als	gevolg	van	de	technologische	mogelijkheden	die	
blockchain	biedt,	zal	naar	verwachting	een	uitdaging	zijn.	
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Roadmap Next Economy Metropoolregio Rotterdam Den Haag: http://mrdh.nl/RNE

5.3. Regionaal
In	februari	2017	was	Groningen	het	epicentrum	van	de	nieuwste	
internettechnologie	met	de	Blockchain	hackatons	2017	in	The	Big	Building	in	
Groningen.	Het	doel	van	deze	en	nog	volgende	hackathon	is	om	kennis	te	delen,	
oplossingen	te	vinden	en	het	systeem	verder	te	ontwikkelen,	te	verbinden,	te	
versterken	en	te	versnellen	door	samenwerking	en	kansen	te	creëren	voor	alle	
belanghebbenden.	Vierhonderd	deelnemers,	vijftig	teams	uit	elf	landen	legden	
een	basis	voor	Blockchain	toepassingen.	Daarmee	is	het	wereldwijd	de	grootste	
Blockchain	hackathon	tot	dusver.	Thema’s	waren	internationaal	onderhandelen	
en	ondernemen,	toekomstige	pensioenketen,	energietransitie,	digitale	identiteit	
en	overheidsdienstverlening.	Verschillende	organisaties	hebben	hun	naam	hieraan	
verbonden:	Kamer	van	Koophandel,	APG,	PGGM,	ICTU,	Energy	Academy	Europe,	
Nuon/Vattenfall	en	de	NV	Nederlandse	Gasunie.

Verder	vinden	op	regionaal	niveau	vooral	Blockchain	toepassingen	plaats	in	de	
vorm	van	samenwerking	door	administraties	van	(semi)overheden.	Voorbeeld	
daarvan	is	bijvoorbeeld	sinds	een	jaar	de	Stadjerspas.nl.	Dit	geeft	inwoners	van	de	
gemeente	Groningen	met	een	laag	inkomen	korting	op	activiteiten	en	producten	
als	museumbezoek,	lidmaatschap	van	de	bibliotheek	en	sportvereniging.	In	
Groningen	groeide	het	aantal	gebruikers	van	5.000	in	het	eerste	kwartaal	van	
2016	naar	15.000	met	3.000	transacties	per	maand	(Zuidam	2016)	in	mei	2017.	Vele	
grote	gemeenten	werken	aan	dergelijke	constructies.	Beleidsmakers	willen	ook	
meer	gebruik	maken	van	vouchers	op	energie	met	de	transactie-infrastructuur	
van	Blockchain.	Een	verdere	doorwerking	naar	(regionaal)	vastgoed	wordt	niet	
direct	verwacht,	maar	zou	vlot	kunnen	volgen	achter	de	hiervoor	geschetste	
ontwikkelingen.	
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In	de	zomer	van	2017	is	Bloqhouse	een	pilot	gestart	in	Amsterdam	waarvan	de	
resultaten	(nog)	niet	openbaar	zijn.	Gebruikers	van	Bloqhouse	kunnen	vanaf	
10	euro	investeren	in	het	kopen	van	aandelen	en	daarmee	deeleigenaar	worden	
van	vastgoed.	Ze	hebben	daarmee	recht	op	een	deel	van	het	huurinkomen	en	
de	waardeontwikkeling.	De	vraag	is	hoe	zich	dit	de	komende	periode	verder	
ontwikkelt.	

De	Investerings-	en	Ontwikkelingsmaatschappij	voor	Noord-Nederland	(NOM)	
werkt	in	een	tiental	pilotprojecten	aan	verschillende	ICT-ontwikkelingen	en	werkt	
nauw	samen	met	verschillende	bedrijven	en	kennisinstellingen	aan	het	verder	
ontwikkelen	van	nieuwe	technologieën.	Voorbeelden	van	die	samenwerkingen	
zijn	op	het	gebied	van	Energie	met	de	NV	Nederlandse	Gasunie,	public	service	met	
DUO,	Hanzehogeschool	Groningen	en	de	RDW,	en	op	het	gebied	van	zorg	met	het	
UMCG.

Concluderend	kan	gesteld	worden	dat	er	regionaal	nog	niet	echte	pilots	zijn	gestart	
met	de	toepassing	van	Blockchain	bij	vastgoedprocessen.	Nu	het	duidelijk	is	welke	
ontwikkelingen	van	Blockchain	op	verschillende	niveaus	plaatsvinden,	kan	een	
beeld	geschetst	worden	wat	haar	invloed	is	op	de	waardeketen	van	vastgoed.

Opening Dutch Blockchain in Groningen door Prins Constatijn van Oranje, Special Envoy van Startup Delta op 

13 februari 2017.
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6.  Blockchain en de invloed op de waardeketen 
van vastgoed

De	waardeketen	bestaat	uit	het	bezit	van	vastgoed	en	de	geldstromen	daaromheen	
bij	verhandeling.	In	die	waardeketen	spelen	het	Kadaster,	de	notaris,	de	eigenaar	en	
de	banken	een	rol.	De	Blockchain-technologie	kan	in	de	keten	een	rol	van	efficiency	
spelen.	Of	dan	bijvoorbeeld	de	notaris	of	het	kadaster	hun	rol	in	de	waardeketen	
behouden	is	de	vraag.	Hoe	vervelend	het	ook	voor	Kodak	was,	ze	was	zelf	niet	in	
staat	de	stap	van	analoge	naar	digitale	fotografie	te	maken,	ondanks	dat	ze	zelf	
de	technologie	had	ontwikkeld.	De	echte	revolutie	in	de	fotografie	lag	buiten	
Kodak	toen	we	meer	foto’s	gingen	maken	en	deze	sneller	met	elkaar	gingen	delen.	
Hierdoor	ontstond	een	andere	waardeketen	dan	die	van	fotorolletjes,	chemicaliën	
en	fotopapier.

De	ontwikkelingen	van	Blockchain	zijn	te	vergelijken	met	de	opkomst	van	internet.	
In	essentie	gaat	het	om	een	wereldwijde	informatie-uitwisseling	en	daar	wordt	
nu	het	element	van	waarde-uitwisseling	aan	toegevoegd	door	Blockchain.	Het	
unieke	aan	Bitcoin	is	het	tegengaan	van	het	niet	twee	keer	uitgeven	van	geld.	Maar	
de	echte	betekenis	van	de	Blockchain-technologie	voor	vastgoedprocessen	moet	
nog	onderzocht	worden.	Vele	belanghebbenden	zien	de	ontwikkelen,	evenals	de	
ontwikkelingen	rondom	PropTech,	maar	moeten	hun	eigen	rol	daarin	nog	vinden.	
Het	gaat	dan	ook	vooral	om	samenwerken	in	de	waardeketen.	Daarvoor	kijken	we	
naar	toepassingen	van	PropTech,	Blockchain	en	data	ethiek	in	de	vastgoedsector	en	
de	veranderingen	daarin.

Samenwerken in de waardeketen: http://www.duidelijkdtz.nl/optimaliseren/Blockchain-innovatie-in-vastgoed/ 
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6.1. PropTech, Blockchain en data-ethiek
Voordat	we	verder	ingaan	op	Blockchain,	is	het	ook	van	belang	de	technologie	
in	gebouwen	van	gebruikers	nader	te	bekijken.	PropTech	is	een	samenvoeging	
van	Property	en	new	Technology	en	verwijst	naar	technologie	als	bijvoorbeeld	
het	toewijzen	van	parkeer-	en	werkplekken	aan	gebruikers	en	apps	waarmee	een	
werkplek	kan	worden	aangepast	aan	eigen	voorkeuren.	Gebruikers	verwachten	
vaker	een	hoger	serviceniveau	zoals	men	dat	ook	verwacht	in	andere	sectoren,	
zoals	banken,	zorg,	onderwijs,	et	cetera.	Een	voorbeeld	van	een	hoog	niveau	
van	vastgoedservice	is	zuidasoffices.amsterdam	die	vele	faciliteiten	biedt:	
hotels,	restaurants,	kleermakers,	treintijden	en	aanbod	kantoren.	PropTech	
biedt	voordelen	om	de	tevredenheid,	gezondheid	en	prestaties	van	gebruikers	
te	verhogen.	Nieuwe	technologieën	als	Virtial	en	Mixed	Reality	(VR/MR),	
kunstmatige	intelligentie,	het	gebruik	van	IT	technologie	in	industriële	systemen	
en	PropTech	(RICS	2017)	veranderen	hoe	we	vastgoed	gebruiken,	begrijpen	
en	al	dan	niet	interacties	aangaan.	Digitale	transformatie	is	van	invloed	op	het	
gebruik	van	vastgoed,	zou	daarmee	mede	strategiebepalend	moeten	zijn	voor	
toekomstbestendigheid	en	is	dus	bepalend	voor	wendbaarheid	van	vastgoed.		
Hoe	kan	Blockchain	hierin	dan	ondersteunen?

Zuidasoffices.amsterdam een voorbeeld van PropTech. PropTech 1.0 is rond 2000 ontstaan bij de opkomst 

van vastgoed zoekmachines als Rightmove in het Verenigd Koninkrijk, Trulia in de Verenigde Staten en het 

Nederlandse Funda (2001). Bron: Savills.

Kenmerkend	voor	Blockchain	is	dat	het,	net	als	geld,	maar	één	keer	uitgegeven	kan	
worden.	Een	Blockchaintransactie	is	niet	te	kopiëren	en	daarmee	is	een	parallel	te	
trekken	naar	de	vastgoedsector.	De	mogelijkheden	zitten	in	de	waardeketen	van	
vastgoed:	eigendom,	bezit,	kenmerken	en	transactie,	de	overdracht	van	eigendom	
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en	bezit,	met	daaromheen	elementen	van	transparantie	van	geldstromen	in	de	
financiële	markt.	Dit	is	op	dit	moment	(nog)	niet	uitgewerkt.	De	Blockchain-
technologie	kan	een	toegevoegde	waarde	hebben	voor	het	kadaster,	de	notaris	of	
makelaars.	Een	paar,	maar	niet	uitputtende	voorbeelden	van	mogelijke	concrete	
toepassingen	zijn	bijvoorbeeld	(DTZ,	2016):
•	 	Er	bestaat	sinds	een	aantal	jaren	wet-	en	regelgeving	voor	Alternative	

Investments	FundManagers	Directive	voor	beheerders	van	vastgoedfondsen.	
Een	belangrijk	onderwerp	daarin	is	safeguarding	of	assets,	oftewel	
eigendomsvaststelling.	Dit	probleem	is	met	Blockchain	op	een	efficiëntere	
wijze	te	ondervangen.	

•	 	Makelaars	kunnen	de	Blockchain-technologie	inzetten	voor	registratie	van	
eigendom	van	objecten	en	bij	mutatie	door	middel	van	verkoop	of	verhuur	
kunnen	op	een	eenvoudige	wijze	alle	relevante	data	gecontroleerd	worden.

•	 	Het	gebruik	van	Blockchain	maakt	het	ook	mogelijk	gebouweigenschappen	
vast	te	leggen,	zoals	gebouwtekeningen,	toepassingen	BIM,	
onderhoudsgeschiedenis,	eigendomsgeschiedenis	en	allerlei	andere	officiële	
documentatie	van	een	gebouw	die	van	verschillende	partijen	vandaan	komt.	
Daarmee	is	te	bewerkstelligen	dat	bij	de	overdracht	van	een	gebouw	al	die	
documentatie	ook	automatisch	boven	tafel	komt	en	mee	over	gaat.

De	kunstmatige	intelligentie	door	algoritmisering,	ook	van	de	Blockchain,	zal	
steeds	meer	een	rol	spelen	in	het	nemen	van	beslissingen	van	lerende	organisaties.	
Harari	(2017)	stelt	dat	de	wereld	zich	zou	kunnen	onderwerpen	aan	dataïsme,	een	
datageloof	dat	ieder	menselijk	handelen	een	kwestie	is	van	de	juiste	algoritmen	
en	voldoende	capaciteit	voor	dataverwerking.	Internationaal	vinden	op	dit	
moment	nog	maar	beperkt	onderzoeken	plaats	naar	de	invloed	van	algoritmen	
op	de	samenleving	en	in	het	bijzonder	de	economie.	Een	voorstel	in	het	kader	van	
Responsible	data	science	in	Nederland	is	in	2016	afgewezen	door	de	NWO	(Stolze	
2017).	Kunstmatige	intelligentie	en	haar	invloed	op	de	samenleving	is	niet	nieuw.	
De	oorsprong	lag	al	in	de	jaren	dertig	met	de	Turing	Machine	van	Alan	Turing	
waarmee	hij	de	Duitse	Enigmacode	brak	en	daarmee	het	begin	van	het	einde	van	
de	Tweede	Wereld	oorlog	startte.	De	wetenschap	is	al	enige	tijd	op	zoek	naar	een	
computer	die	de	Turning	test	kan	doorstaan.	Een	ander	voorbeeld	van	de	grote	
invloed	van	algoritmen	is	bijvoorbeeld	het	door	JP	Morgan	ontwikkelde	algoritme	
Coin.	Dit	is	een	software	programma	dat	in	korte	tijd	duizenden	contracten	
kan	doorlezen	en	voorzien	van	een	advies	in	plaats	van	300.000	uren	van	gewone	
advocaten	(Stolze,	2017).	Het	is	goed	om	te	realiseren	dat	door	algoritmen	(denk)
processen	en	beslissingen	worden	uitbesteed.	Een	combinatie	van	harde	en	zachte	
factoren	waarop	afwegingen	worden	gemaakt	kent	deze	kunstmatige	intelligentie	
niet.	De	vraag	is	of	we	big-data	modellen	juist	gebruiken	en	deze	niet	onbedoeld	
leiden	tot	ongelijkheid,	discriminatie	en	waakzaamheid.	Dat	techniek	zich	sneller	
ontwikkelt	dan	het	aanpassingsvermogen	van	mensen	is	eveneens	niet	nieuw:	
de	parachute	werd	pas	uitgevonden	nadat	het	eerste	vliegtuig	vloog.	Ethiek	voor	
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personen	en	organisaties	blijft	van	belang	om	data	goed	te	beoordelen	en	in	te	
zetten	(RICS	2007a	en	2007b).	Want	we	produceren	extreem	veel	data	die	steeds	
lastiger	te	beveiligen,	maar	ook	steeds	moeilijker	te	ordenen,	te	archiveren	en	
toegankelijk	te	houden	is.	Maar	wat	zijn	op	dit	moment	de	veranderingen	in	de	
vastgoedsector?

6.2. Veranderingen in de vastgoedsector
Kijkend	naar	de	activiteiten	op	de	Nederlandse	vastgoedbeleggingsmarkt	
concludeert	een	cijfermatige	analyse	van	de	NVM	(NVM,	2016b;	NVM,	2017a)	dat	
vorig	jaar	circa	11	miljard	euro	in	vastgoed	in	Nederland	is	geïnvesteerd,	waarvan	
circa	8	miljard	euro	in	kantoren,	bedrijfsgebouwen,	winkels	en	hotels.	Deze	
beleggingsmarkt	wordt	vooral	gedreven	door	ruim	beschikbaar	kapitaal,	rente,	
herstel	van	de	economie	en	meer	verhuringen.	Voor	de	buitenlandse	investeerders	
was	vooral	het	aantrekkelijke	aanvangsrendement	een	doorslaggevende	drijfveer.	
De	NVM	ziet	verder	vooral	(1)	dat	internationalisering	zich	doorzet,	(2)	er	een	
verhoogde	belangstelling	is	voor	kantoren,	(3)	bedrijfsruimten	gewild	zijn,	
(4)	hotels	in	Amsterdam	populair	zijn,	(5)	er	minder	belangstelling	is	voor	
winkelbeleggingen	en	(6)	er	een	grote	vraag	is	naar	huurwoningen.

De	vastgoedmarkt	in	zijn	algemeenheid	is	dus	voortdurend	in	beweging,	maar	hoe	
kan	de	vastgoedsector	op	Blockchain	anticiperen?	Volgens	het	Vastgoedbericht	
2016	van	de	FGH	bank	is	er	ondanks	het	herstel	van	de	economische	groei	en	de	
grotere	investeringsbereidheid	in	Nederland	nog	steeds	sprake	van	leegstand	van	
circa	40	miljoen	m2		waar	nog	geen	oplossing	voor	is.	Dat	geldt	niet	alleen	voor	
kantoren	en	winkels,	maar	ook	voor	verzorgingshuizen,	buurthuizen,	kerken,	
scholen,	showrooms,	agrarische	gebouwen	en	bedrijfspanden.	Deze	leegstand	
is	ontstaan	omdat	we	minder	ruimte	nodig	hebben	om	dezelfde	economische	
prestaties	te	leveren.	Naast	de	te	hoge	bouwproductie	is	de	overcapaciteit	volgens	
FGH	vooral	ontstaan	doordat	de	vastgoedsector	zich	onvoldoende	heeft	aangepast	
aan	de	veranderde	omgeving.	Er	zijn	een	aantal	veranderingen	in	de	maatschappij	
en	economie	die	grote	invloed	hebben	op	de	vastgoedsector:
1.	 	Het	aantal	werkenden	en	consumenten	groeit	niet	vanzelfsprekend.
2.	 	Bestaande	Nederlandse	sectoren	veranderen	onder	invloed	van	digitalisering,	

automatisering	en	robotisering.	De	(beroeps)bevolking	bestaat	steeds	meer	uit	
‘digital	natives’.

3.	 	Het	ruimtegebruik	per	persoon	neemt	af:	het	gebruik	van	faciliteiten	wordt	
belangrijker	dan	het	eigendom	ervan.

4.	 	Toenemende	internationalisering	van	Nederlandse	vastgoedgebruikers	en	
beleggers.
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Wereldwijde	ontwikkelingen	hebben	invloed	op	de	Nederlandse	economie.	
Denk	hierbij	aan	spanningen	op	het	wereldtoneel	met	oorlogen	en	migranten,	
macro-economische	ontwikkelingen	zoals	een	veranderende	wereldhandel,	
groeivertraging	in	landen	zoals	China,	Rusland,	Brazilië,	Argentinië	en	Zuid-Afrika	
en	gebruikers	die	flexibiliteit	willen	van	producten	en	diensten.	Dit	laatste	vraagt	
binnen	de	vastgoedsector	om	keuzemogelijkheden	en	huisvesting	op	maat.	De	
vastgoedsector	is	voor	beleggers	overigens	ook	een	veilige	haven.	Om	dit	zo	te	
houden	zou	volgens	de	FGH	de	investerings-	en	gebruikersmarkt	ook	op	langere	
termijn	evenwichtig	moeten	zijn.	Dit	kan	worden	bereikt	door	terughoudend	te	
zijn	met	het	toevoegen	van	onnodige	vastgoedmeters	om	kapitaalvernietiging	te	
voorkomen.	

De	Nederlandse	economie	is	sterk,	maar	kwetsbaar.	Onze	kracht	is	het	afzetten	
van	producten	en	diensten	in	het	buitenland,	vooral	food-	en	agriproducten.	
Dit	komt	door	onze	hoge	arbeidsproductiviteit,	digitale	infrastructuur	en	inzet	
van	slimme	toepassingen.	Door	de	vergrijzing	zal	echter	het	aantal	werkenden	
afnemen.	We	hebben	daarom	ter	compensatie	een	hogere	arbeidsproductiviteit	
nodig	om	de	concurrentie	voor	te	blijven.	Daarvoor	is	innovatie	nodig.	Een	sterke	
concurrentiepositie	is	namelijk	een	belangrijke	pijler	onder	het	waarde	potentieel	
van	het	Nederlandse	vastgoed.	

Hoe willen we in de toekomst wonen, leven en werken?

Jonge	generaties	organiseren	hun	leven	en	werken	op	een	nieuwe	manier.	Dit	heeft	
consequenties	voor	de	vraag	naar	ruimte	en	hoe	deze	wordt	gebruikt.	Nieuwe	
generaties	zijn	op	zoek	naar	‘smart	solutions’	voor	alle	vraagstukken	in	onze	
maatschappij.	Denk	hierbij	aan	The	Edge	in	Amsterdam,	icoon	van	automatisering,	
of	Patch	22	in	Amsterdam,	een	slim	houten	ontwerp	voor	flexibel	gebruik.	De	
kwaliteit	van	de	digitale	infrastructuur	en	hoogwaardige	producten	bieden	
meer	flexibiliteit	en	kwaliteit	voor	de	gebruiker.	Ketens	zijn	efficiënter	en	meer	
geïntegreerd	en	dit	betekent	minder	tijd,	minder	ruimte,	dus	minder	kosten.	De	
vastgoedsector	heeft	daarom	geen	baat	bij	extra	meters,	maar	bij	versterking	van	
bestaande	locaties	via	nieuwbouw	of	herontwikkeling,	in	het	bijzonder	op	de	sterke	
locaties.	Het	gaat	daarbij	niet	zozeer	om	het	gebouw	(aanbod)	maar	om	vanuit	de	
vraag	te	komen	tot	totale	huisvestingsoplossingen.	Het	vastgoed	beschouwen	als	
een	flexibele	totaaldienst	met	bijvoorbeeld	flexibele	contracten.

Door	de	vergrijzing	en	krimpende	beroepsbevolking	zal	er	-	ondanks	de	toename	
van	vluchtelingen	-	voor	de	kantoren-	en	bedrijfsruimtemarkt	sprake	zijn	van	een	
vervangingsvraag.	Wel	zijn	er	nieuwe	vastgoedmogelijkheden	in	groeiende	sectoren	
zoals	leisure,	zorg,	ouderenhuisvesting	en	sport-	en	gezondheidsfaciliteiten.	FGH	
schets	daarbij	vier	mogelijke	toekomstscenario’s	en	de	gevolgen	voor	vastgoed	in	
haar	verkenningen.
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Scenario 1  Nieuwe investeringen komen te weinig op gang, waardoor de groei van de arbeidsproductiviteit 

onvoldoende is. Onoplosbare overcapaciteit waardoor er steeds minder marktwerking is in de 

vastgoedsector. Richting 2025 ontstaat vooral daling in vraag naar winkels.

Scenario 2  Er ontstaat nieuwe economische groei, export en binnenlandse bestedingen trekken aan. 

Hernieuwd vertrouwen leidt tot een groeiende vraag naar ruimte. Nieuwbouw verdringt 

bestaande bouw, maar de keuze van bedrijven om langere tijd te huren maakt investeringen in 

vastgoed alsnog aantrekkelijk. 

Scenario 3  Economisch komen we nauwelijks vooruit. De arbeidsproductiviteit groeit dankzij de inruil van 

mensen voor slimme apparaten en machines. De gebruiker staat centraal en efficiency en 

flexibiliteit nemen toe. Zowel de klant als de vastgoedondernemer werken samen bij het zoeken 

naar slimme investeringen. Richting 2025 ontstaat een sterke daling in de vraag naar winkels en 

kantoren. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar huurwoningen. 

Scenario 4  Groei ontstaat door vragen van de samenleving en bedrijven zo goed en efficiënt mogelijk in 

te vullen. Dat kan door innovatie en oplossingsgericht werken. Hierdoor zullen ketens volledig 

worden geïntegreerd; optimale inrichting van de gebouwde omgeving die in dienst staat van de 

gebruiker. Er ontstaan nieuwe ideeën over vastgoed en nieuwe schaalbare oplossingen voor 

huisvestingsvraagstukken. Partijen die investeren in ‘smart’ huisvestingsdiensten zijn beter in 

staat om projecten te verhuren en te verkopen. Aanbieders en gebruikers van vastgoed helpen 

elkaar. Richting 2025 ontstaat vooral toename in de vraag naar huurwoningen, namelijk 13%. 

Tegelijkertijd is er een even grote daling in de vraag naar winkels in 2025.

Figuur 3: Vier toekomstscenario’s en de gevolgen voor vastgoed

Scenario 3:
Slim stilstaan ->

Langzaam herstel,
Smart society

Scenario 1:
Overleven op
reserves ->

Langzaam herstel,
Traditional society

Scenario 4:
Vraaggericht

groeien -> Snel
herstel, Smart

society

Scenario 2:
Veerkrachtig -> Snel
herstel, Traditional

society

Smart society

Traditional society

Langzaam herstel Snel herstel
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Conclusie

Concluderend	kan	gesteld	worden	dat	in	de	scenario’s	sprake	is	van	een	lichte	
(2%)	tot	sterkere	stijging	(13%)	van	de	vraag	naar	huurwoningen	in	2025	ten	
opzichte	van	2016.	Er	zal	een	aanhoudende	vraag	blijven	naar	woningen	
omdat	de	woningbezetting	blijft	dalen,	starters	later	op	zoek	gaan	naar	een	
koopwoning	en	een	groter	deel	van	de	bevolking	naar	flexibiliteit	en	tijdelijke	
huisvestingsoplossingen	zoekt.	Denk	hierbij	aan	(tijdelijke)	tweede	woningen	
zoals	expatwoningen	of	pied-à-terres.	Alleen	in	scenario	2	is	sprake	van	een	(lichte)	
stijging	in	de	vraag	naar	winkels	(+2%)	en	kantoren	(+7%)	in	2025	ten	opzichte	van	
2016.	Deze	ruimtevraag	zou	ontstaan	als	gevolg	van	de	productiviteitsgroei.	Al	de	
overige	scenario’s	gaan	uit	van	een	daling	van	de	vraag	van	winkels	en	kantoren	in	
2025	ten	opzichte	van	2016,	variërend	van	28%	daling	tot	13%	daling.	De	vraag	naar	
bedrijfsruimte	daalt	in	de	scenario’s	1,	2	en	3	licht	met	1	tot	6%.	De	enige	stijging	in	
de	vraag	valt	in	scenario	4	te	verwachten	met	2%.

Kortom	er	is	volgens	het	Vastgoedbericht	2016	(FGH)	een	grote	kans	dat	de	
leegstand	in	de	bestaande	voorraad	van	kantoren,	winkels,	bedrijfsruimten	
en	maatschappelijk	vastgoed	blijvend	is.	Het	draait	daarom	om	
vastgoedondernemerschap.	Landelijke	regie	over	de	totale	leegstand	is	wenselijk.	
De	trends	en	ontwikkelingen	voor	de	lange	termijn	per	vastgoedsector	zijn	voor:
•	 	Kantorenmarkt: Voor	de	lange	termijn	is	er	aanbodvermindering	en	

verduurzaming	van	de	(bestaande)	voorraad	nodig	om	het	waarde	perspectief	te	
verbeteren.	De	vraag	naar	kantoren	zal	omhoog	gaan,	het	aanbod	omlaag	door	
onttrekking	aan	de	markt	en	meer	kantoorbeleggingen	(NVM	2017a).

•	 	Winkelmarkt: Het	totale	winkelgebruik	krimpt	op	langere	termijn	(2025)	
met	mogelijk	25%.	Winkellocaties	met	bijzondere	kwaliteiten	en	een	groot	
verzorgingsgebied	worden	aantrekkelijker	als	investering	met	goede	
perspectieven	(NVM	2017b,	Dynamis	2016a).

•	 	Bedrijfsruimtemarkt: Een	stijgende	vraag	naar	bedrijfsruimte	in	de	logistiek	
en	moderne	productie.	Gebruik	(en	gebruiksduur)	van	bedrijfsruimte	wordt	
flexibeler,	de	gemiddelde	levensduur	daalt	en	daarmee	de	terugverdientijd	
(Dynamis	2016).

•	 	Huurwoningenmarkt: Het	waarde	perspectief	van	huurwoningen	is	op	
korte	en	middellange	termijn	gunstig,	door	meer	vraag	dan	aanbod	met	
perspectieven	voor	het	middensegment	(PBC	2017).	Op	de	woningmarkt	in	de	
grote	steden	is	vooralsnog	geen	sprake	van	een	zeepbel.	Door	de	oververhitting	
(1)	in	de	grote	steden	verhuizen	vooral	gezinnen	naar	omliggende	gemeenten	
op	zoek	naar	betaalbare	woningen.	Daar	trekt	de	woningmarkt	dan	aan	(2).	In	
de	rest	van	het	land	trekken	mensen	weg.	Daar	blijft	de	woningmarkt	in	het	
slop	(3)	(De	Nederlandse	Bank	2017).
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•	 	Vastgoedbeleggingsmarkt: Verschillen	tussen	aanvangsrendementen	
voor	kwalitatief	goed	vastgoed	en	overig	vastgoed	nemen	steeds	verder	toe.	
Verwachtingen	zijn	dat	de	beleggingsmarkt	nu	succesvoller	en	dynamisch	zal	
blijven	(NVM	2017c).

•	 	Vastgoedfinancieringsmarkt: Banken	zijn	steeds	meer	financieel	regisseur	
tussen	vastgoedbeleggers	en	investeerders.	Er	lijkt	een	momentum	te	zijn	
voor	het	verder	uitbouwen	van	de	vastgoedfinancieringsportefeuille	(Syntrus	
Achmea	2017).

•	 	Logistieke vastgoedmarkt:	Het	onderzoek	van	Savills	(Oers,	D.	van,	
N.	Poppelaars	en	J.	Jansen)	(2017)	geeft	een	drietal	belangrijke	trends	aan	die	in	
2017	bepalend	zullen	zijn	voor	de	logistieke	vastgoedmarkt:	(1) de	omvang	van	
nieuwe	logistieke	ontwikkelingen	blijft	toenemen.	Tien	jaar	geleden	was	een	
gemiddelde	nieuwe	ontwikkeling	16.900	m2,	nu	is	dit	ruim	28.850	m2.	De	vraag	
naar	nieuwe	distributiecentra	neemt	nog	niet	af	en	Savills	verwacht	ook	in	2017	
meer	van	dergelijke	XL	ontwikkelingen.	(2)	de	groei	van	e-commerce. Online	
bestedingen	groeiden	in	2016	met	18,7%	ten	opzichte	van	het	jaar	daarvoor.	Om	
de	groei	hiervan	verder	te	kunnen	faciliteren	zal	de	supply chain	gemoderniseerd	
en	geoptimaliseerd	moeten	worden.	(3)	politieke	en	economische	onzekerheid.	

•	 	Maatschappelijk vastgoedmarkt: De	Barometer	Maatschappelijk	Vastgoed	
2017	(Veuger	et	al.	2017)	geeft	duidelijke	inzichten	in	de	toekomstige	
vraagstukken	over	maatschappelijk	vastgoed.	

Fallen Star (2012, Do Ho Suh), het huisje van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Do Ho Suh, dat op bestaande 

gebouwen gezet kan worden.
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6.3. Vastgoed en Blockchain internationaal: eerste pilots
Het	Kadaster	kijkt	op	dit	moment	internationaal	verkennend	naar	de	
mogelijkheden	van	Blockchain	waarbij	verschillende	bewegingen	zijn	waar	te	
nemen.	Een	aantal	landen	als	Georgië	en	Zweden	zijn	daadwerkelijk	aan	het	
testen	met	Blockchain.	Estland	en	Dubai	draaien	ook	pilots,	maar	doen	dat	in	alle	
stilte.	Landen	als	Ghana,	Georgia	(VS)	en	Brazilië	hebben	verschillende	ideeën,	
maar	hebben	dit	(nog)	niet	allemaal	uitgewerkt	(Vos,	2017).	The	Bitfury	Group	
werkt	op	dit	moment	aan	een	aantal	onderzoeken	in	Georgia	(VS).	De	regering	
in	Honduras	is	gestart	met	een	project	om	land	te	registreren	wat	nog	niet	heeft	
geleid	tot	resultaten	en	publicaties	en	recentelijk	is	gestopt	(Drucker,	2106).	
Binnen	het	Kadaster	wordt	in	een	internationaal	expertteam	gewerkt	aan	verdere	
verkenningen.	Concluderend	stelt	Vos	(2017)	dat	Blockchain	internationaal	nog	
geen	bewezen	praktijk	is	en	volledigheid	en	transparantie	de	voorwaarden	zijn	die	
Blockchain	tot	een	succes	kunnen	maken.

In	Zweden	(Salmeling	and	Fransson	2017)	is	een	testomgeving	gebouwd	als	
onderdeel	van	het	project	The Land Registry in the Blockchain	om	de	technologie	van	
Blockchain	te	begrijpen,	processen	en	veiligheidsproblemen	die	in	aanmerking	
moeten	worden	genomen	en	de	juridisering	vorm	te	geven.	De	hier	geteste	
Blockchain	voor	vastgoed	is	uitgevoerd	door	een	groep	van	publieke	en	private	
entiteiten.	In	deze	testomgeving	is	geconstateerd	dat	een	zestal	kenmerken	van	
belang	zijn	voor	een	veilig	proces	(Salmeling	and	Fransson	2017:	4-5).	De	volgende	
stappen	die	ze	gaan	nemen	betreffen	de	technische	omgeving,	technologie	en	
procesintegratie,	meer	partners	en	projecten,	wettelijke	condities	en	lobbyen,	
eigendom	en	besturing.	De	waarde	van	de	mogelijke	oplossingen	van	Blockchain	
voor	vastgoed	zit	vooral	in	een	effectievere	en	efficiëntere	wijze	van	transacties,	een	
betere	grondslag	voor	betere	investeringen	en	een	nieuwe	ontwikkeling	voor	de	
hypotheekmarkt.	Dit	alles	zal	dan	uitgroeien	tot	meer	vertrouwen	in	fundamentele	
onderdelen	van	een	economie:	grond	en	onroerend	goed.

Data, Blockchain en het Kadaster
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6.4. Vastgoed en Blockchain nationaal: digitale oplossingen
Op	nationaal	niveau	lopen	er	een	aantal	pilots	van	Blockchain	bij	vastgoed:	(1)	open	
data	van	het	Kadaster,	(2)	Rijks	brede	pilot	over	wat	de	mogelijkheden	zijn	qua	
processen	en	(3)	een	pilot	van	de	Inspectie	Leefomgeving	en	Transport	(ILT).	Bij	de	
Rijks	brede	pilots	wordt	vooral	gekeken	naar	de	processen	van	vastgoed,	luchtvaart	
en	schepen	waar	bij	de	processen	van	registratie	van	schepen	de	Blockchain	nu	
wordt	onderzocht	(Vos	2017).

In	Nederland	is	Blandlord	crowd	ownership	geïntroduceerd	en	zet	daarvoor	
Blockchain	in.	Het	eigendom	van	het	vastgoed	is	dan	verdeeld	over	een	aantal	
eigenaren	en	past	in	de	filosofie	van	sharing	economy:	een	groep	van	gelijken	
neemt	gezamenlijk	verantwoordelijkheid	van	het	eigendom	zonder	schulden	
of	hypotheken.	Over	de	resultaten	tot	nu	toe	zijn	nog	geen	openbare	gegevens	
bekend.

Deloitte	(2017)11 onderkent	een	achttal	trends	die	grote	invloed	gaan	hebben	op	de	
vastgoedbranche.	In	willekeurige	volgorde:
•	 	Cyber risk:	smart	buildings	vormen	steeds	vaker	een	belangrijk	

concurrentievoordeel	en	kunnen	zelfs	nieuwe	inkomsten	genereren.	De	
opkomst	van	deze	‘slimme	gebouwen’	brengt	echter	ook	aandachtspunten	met	
zich	mee,	waaronder	cyberrisico’s.

•	 	Crowdsourcing:	crowdsourcing	is	in	opkomst.	Steeds	meer	bedrijven	zien	
kansen	in	het	benutten	van	de	kennis,	kunde	of	creativiteit	van	een	grote	groep	
mensen	online.	Deze	werkwijze	zorgt	voor	een	meer	flexibel	personeelsbestand	
en	daarmee	een	flexibele	schil	aan	kantoorruimte.

•	 	Smart mobility:	wanneer	reizigers	hun	reistijd	volledig	productief	kunnen	
benutten,	bijvoorbeeld	door	zelfrijdende	auto’s,	wat	betekent	dit	dan	voor	
bijvoorbeeld	de	huizenprijzen?	Dit	is	nu	vaak	gebaseerd	op	locatie,	maar	wat	als	
locatie	er	niet	meer	toe	doet?

•	 	Future of work:	de	veranderende	banen	komen	niet	alleen	voort	uit	
organisaties,	ook	medewerkers	hebben	andere	verwachtingen	van	hun	
werkgever.

•	 	Blockchain 2.0:	Blockchain	biedt	enorme	kansen	en	de	vastgoedbranche	
experimenteert	steeds	vaker	met	dit	gedistribueerde	vertrouwen.

•	 	Standardization:	we	verwachten	dat	in	de	toekomst	meer	wordt	samengewerkt	
voor	het	delen	en	uitwisselen	van	data.	Deze	data	partnerships	bieden	veel	
toegevoegde	waarde.

•	 	Ports:	drie	belangrijke	onderwerpen	zullen	de	komende	tijd	veel	aandacht	
(moeten)	krijgen	van	de	maritieme	sector:	smart	ports,	toenemende	
samenwerking	tussen	zeehavens,	nieuwe	niches	(ten	koste	van	fossiele	
brandstoffen).

•	 	Smart cities:	steeds	vaker	worden	digitale	technologieën	ingezet	om	stedelijke	
uitdagingen	op	te	lossen.
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1. Entrepreneurship & innovation – Productivity – Local & global interconnectedness

2. Green buildings – Green energy – Green urban planning

3. Enabling supply & demand side policy – Transparency & open data – ICT & e-government

4. Healthy – Safe – Culturally vibrant & happy

5. Mixed-modal access – Prioritized & non-motorized options – Integrated ICT

6. 21st century education – Inclusive society – Embrace creativity

Figuur 4: What makes a smart city? Source: Boyd Cohen PhD on Fast Company12

6.5. Vastgoed en Blockchain regionaal: Groningen als vliegwiel
Met	de	eerder	genoemde	ontwikkelingen	ontstaan	ook	veel	mogelijkheden	om	
onderzoek	te	doen	naar	disruptie,	Blockchain	en	vastgoed	en	samen	te	werken	aan	
de	vier	thema’s	van	het	Kenniscentrum	NoorderRuimte:	Krimp,	Aardbevingen,	
Duurzaamheid	&	Overvloed	en	Gezondheid	&	Welzijn	(Veuger	et	al.	2015).	Maar	
wat	zijn	dan	de	kwesties	op	die	vier	thema’s	in	relatie	tot	disruptie,	Blockchain	en	
vastgoed?	

Krimp en de stad in trek

Krimp	in	de	regio	en	groei	van	de	stad	Groningen	zijn	twee	communicerde	
vaten	in	de	regio	en	niet	wezenlijk	anders	dan	de	Randstad	in	vergelijking	met	
het	randland	(Meier,	Reverda	en	Van	der	Wouw	2015).	Naast	leegte	is	er	ook	
ruimte	voor	vernieuwing	en	verandering.	Ruimte	geeft	ook	nieuwe	inzichten	
omdat	perspectieven	gaan	veranderen.	Volgens	Bock	(2016)	zijn	daarbij	twee	
invalshoeken	vooral	interessant:	(1)	de	samenhang	tussen	sociale	en	ruimtelijke	
ongelijkheid	en	(2)	de	betekenis	van	toenemende	mobiliteit.	Het	onderzoek	dat	
Bock	de	komende	jaren	gaat	uitvoeren	betreft	het	begrijpen	van	het	ontstaan	en	
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benoemen	van	krimp-	en	anticipeerregio’s	die	deel	uitmaken	van	het	proces	van	
ruimtelijke	ongelijkheid	tussen	centrale	gebieden	in	de	stadsgewesten	Leeuwarden	
en	Groningen	en	de	periferie.	Vastgoed	speelt	daarbij	een	belangrijke	rol	omdat	
gebruikers	van	voorzieningen	geen	gemeentegrenzen	kennen	(Meier	en	Bovenhoff	
2014)	en	bereikbaarheid	meer	bepalend	is	voor	het	gebruik	dan	de	directe	nabijheid	
van	voorzieningen.

Dat	er	verschillen	bestaan	tussen	de	stad	en	het	platteland	is	niet	nieuw	en	vaak	
minder	groot	dan	gedacht.	Het	Centraal	Plan	Bureau	(CPB)	(Steenbekkers,	Vermeij	
en	Van	Houwelingen,	2017)	constateert	dat	bekende	contrasten	tussen	stad	en	
platteland	met	verschillende	dorpstypen	de	afgelopen	jaren	niet	systematisch	
anders	zijn.	Daarmee	zijn	verschillen	niet	toegenomen	en	dus	is	de	bestaande	
kloof	niet	anders	geworden.	De	leefbaarheid	in	krimpregio’s	neemt	af	doordat	
voorzieningen	verdwijnen,	maar	de	bewoners	waarderen	deze	verandering	niet	
als	negatief	zoals	het	CPB	dat	heeft	onderzocht.	Deze	conclusie	sluit	aan	bij	
eerdere	conclusies	uit	het	onderzoek	Woningmarkt-	en	leefbaarheidsonderzoek	
aardbevingsgebied	Groningen	van	Boelhouwer	et	al.	(2016).	Dit	alles	doet	verder	
niet	af	aan	de	kwetsbare	positie	van	de	dorpen	en	haar	bewoners.	Volgens	het	
CPB	is	het	belangrijk	na	te	denken	over	de	veranderende	omstandigheden	en	het	
handelingsperspectief	waaruit	geanticipeerd	kan	worden:
1.	 	Indien	blijkt	dat	leefbaarheid	en	zelfredzaamheid	te	kort	schieten	dan	is	het	

verstandig	en	noodzakelijk	verbindingen	met	de	regio	en	de	stad	te	leggen,	te	
benutten	en	aan	te	sturen	op	een	herijking	van	het	regionaal	economisch	beleid.

2.	 	Het	is	goed	om	na	te	denken	over	technologieën	die	de	structuur	van	de	
samenleving	kunnen	veranderen	en	dus	de	stad	en	de	regio.	Toenemende	
onafhankelijkheid	van	tijd	en	plaats	biedt	mogelijkheden	om	dit	verder	te	
onderzoeken.

3.	 	Nieuwe	vormen	en	bronnen	van	sociale	cohesie	kunnen	een	andere	route	
naar	de	noodzakelijke	transitie	van	een	samenleving	geven.	Ruimte	in	de	
regio	en	kennis	vanuit	de	stad	kunnen	zorgen	voor	samenhang	en	spanning.	
Randvoorwaarden	van	de	overheid	kunnen	de	transitie	begeleiden	en	
bewerkstelligen	dat	ruimtelijke	waarden	een	bron	zijn	in	plaats	van	strijd.

Lijnen	om	transitie	te	begeleiden	worden	ook	door	het	lectoraat	Krimp	&	
Leefomgeving	(Bulder,	2017)	uitgezet,	activiteiten	benoemd	en	projecten	uitgezet	
met	belanghebbenden.	De	door	Bock	en	Bulder	ontwikkelde	Kennisagenda	
Kennisnetwerk	Krimp	Noord-Nederland	2017	(Bock	en	Bulder,	2017)	die	
opgebouwd	is	rondom	de	thema’s	Leefbaarheid	en	zorg,	economische	vitaliteit,	
relatie	stad-platteland	en	ruimtelijke	ongelijkheid,	is	daarmee	complementair	aan	
toegepast	wetenschappelijk	onderzoek.	
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De	drie	noordelijke	provincies,	het	Ministerie	van	Economische	Zaken	en	de	
gemeenten	Assen,	Emmen,	Groningen	en	Leeuwarden	zetten	in	op	het	vergroten	
van	de	concurrentiekracht	van	Noord-Nederland	door	in	te	grijpen	in	de	
leefomgeving	(Zwarte	Hond,	2017).	Zij	hebben	drie	hoofdopgaven:	(1)	versterken	
economische	structuur,	(2)	versterken	omgevingskwaliteiten	en	(3)	een	beter	
verbonden	Noord-Nederland.	Groningen	in	het	bijzonder	groeit	hard	mede	
doordat	in	2019	Ten	Boer	en	Meerstad	aan	Groningen	worden	toegevoegd,	waarmee	
Groningen	de	5e	stad	van	Nederland	wordt	met	een	toekomst	van	naar	schatting	
250.000	inwoners.	Groningen	is	bezig	met	de	vraag	waar	zij	als	stad	in	2030	wil	staan	
(The	Next	City.	Hoe	zie	je	de	stad?),	welke	keuzes	in	het	kader	daarvan	gemaakt	
moeten	worden	en	wat	de	invloed	is	op	het	vastgoed	in	de	stad.	In	het	advies	van	de	
SER	(2015)13	geeft	zij	al	aan	dat,	om	zo	veel	mogelijk	te	zorgen	dat	mensen	bijdragen	
en	profiteren	van	het	succes	van	de	stad	Groningen,	het	ontwikkelen	en	benutten	
van	talent	en	ondernemerschap	centraal	moeten	staan.	Samenwerking	tussen	alle	
belangenhouders	in	de	regio	is	dan	daarbij	essentieel.	Bestuurlijke	afstemming	
en	regie	zijn	nodig	om	versnippering	te	voorkomen	(Veuger	2016a	en	2016b)	en	
Blockchain	zal	daar	vooral	ondersteunend	in	kunnen	zijn.

Figuur 6: de stad in trek, Planbureau voor de leefomgeving (2015). De actuele en historische demografische 

gegevens zijn afkomstig van het CBS. De gegevens voor de toekomst zijn gebaseerd op de regionale bevolkings- 

en huishoudensprognose (2013) van het PBL en CBS. De verdeling in stedelijke kernen, ommeland en overig 

Nederland is gebaseerd op een methodiek van de OESO (2012).
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Aardbevingen, waardedaling en compensatie

Op	21	januari	2015	ontving	de	Nationaal	Coördinator	Groningen	(NCG)	Hans	
Alders	de	eindconclusies	en	adviezen	van	het	Woningmarktonderzoek	uit	
handen	van	de	begeleidingscommissie	Woningmarkt	van	de	Dialoogtafel.	Het	
Woningmarktonderzoek	is	een	breed	onderzoek	naar	verschillende	aspecten	van	
de	woningmarkt.	Op	basis	van	de	resultaten	adviseert	de	begeleidingscommissie	
de	NCG	onder	andere	om	de	bestaande	waardevermeerderingsregeling	in	stand	
te	houden,	meer	zekerheid	te	bieden	aan	bewoners	en	eigenaren	die	hun	woning	
willen	verkopen	en	een	meer	generieke	opkoopregeling	te	hanteren.	

De	bevolkingskrimp	en	de	aardbevingen	hebben	er	toe	geleid	dat	er	in	het	
aardbevingsgebied	geen	sprake	meer	is	van	een	normaal	functionerende	
koopwoningmarkt.	Vooral	de	combinatie	van	krimp	en	aardbevingen	is	een	
giftige	cocktail	voor	de	toekomst.	Het	herstel	van	de	koopwoningmarkt	in	het	
aardbevingsgebied	blijft	achter	bij	de	rest	van	de	provincie	Groningen	(exclusief	de	
gemeente	Groningen)	en	bij	Nederland.	Dat	blijkt	uit	de	hoeveelheid	woningen	
die	te	koop	staat,	uit	de	ontwikkeling	van	het	aantal	verkochte	woningen,	de	
verkoopprijs,	de	verkooptijd,	het	verschil	tussen	transactieprijs	en	vraagprijs,	
het	aantal	te	koop	staande	woningen	en	de	gemiddelde	looptijd	van	de	te	koop	
staande	woningen.	In	het	plan	van	de	NCG	beperkt	de	opkoopregeling	zich	
tot	die	woningen	waarvan	de	veiligheid	door	middel	van	versterking	niet	snel	
genoeg	kan	worden	gegarandeerd	of	waarvan	de	kosten	voor	schadeherstel	en/
of	versterking	groter	zijn	dan	de	economische	waarde.	Daarnaast	kan	ook	in	
schrijnende	situaties	tot	opkopen	worden	overgegaan.	De	onderzoekers	adviseren	
een	uitbreiding	van	deze	opkoopregeling	naar	alle	gevallen	waarin	bewoners	
hun	woning	niet	binnen	een	redelijke	termijn	voor	een	redelijke	prijs	kunnen	
verkopen.	Bij	een	opkoopregeling	kan	het	beste	worden	aangesloten	bij	de	
zogenaamde	Moerdijkregeling,	waarbij	de	woningwaarde	van	een	individuele	
woning	berekend	wordt	door	de	WOZ-waarde	uit	het	verleden	te	indexeren	
naar	het	huidige	moment.	De	onzekerheid	over	de	waarde	van	de	woning	is	een	
belangrijk	negatief	effect	van	de	aardbevingsproblematiek.	Momenteel	wordt	een	
eventuele	compensatie	voor	waardedaling	pas	na	verkoop	bepaald.	Voor	een	goede	
waarde-compensatieregeling	is	het	van	belang	dat	deze	eenvoudig	en	transparant	
is,	waarbij	de	bewoners	vooraf	zelf	kunnen	inschatten	op	hoeveel	compensatie	
voor	waardeverlies	ze	recht	hebben	(Hanssen,	Top	en	Veuger	2015).	Blockchain	zou	
hier	toegevoegde	waarde	hebben	in	de	zin	van	transparantie	en	vertrouwen	in	het	
heden,	en	de	toekomst	van	waardering	en	monitoring	van	aardbevingen	in	de	volle	
breedte.
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BuildinG wordt ontwikkeld naast EnTrance, het energietransitie centrum op de Zernike Campus in Groningen. 

BuildinG staat voor ‘Build in Groningen’. Dit innovatieplatform is opgericht door Economic Board 

Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland en TNO. Samen stimuleren ze de groei van 

aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energiezuinig bouwen. De Groningse testhal is een belangrijke 

faciliteit waar ondernemers, onderzoekers en studenten samenkomen om hun concepten te delen en te testen. 

Op woensdag 1 juni 2016 heeft de kick-off van de bouw van de testhal en de start van het innovatieprogramma 

plaatsgevonden. Bron: Broekbakema en De Unie architecten.

Duurzaamheid en integrale transitie

In	de	transitie	naar	een	energieneutrale	gebouwde	omgeving	stelt	Rotmans	
(2017):	“De bedoeling is dat ons land in 2030 energieneutraal is. Als je dan beseft dat huishoudens 
voor ongeveer vijftig procent van de CO2-uitstoot zorgen, moet je dus alle zeven miljoen woningen 
energieneutraal maken. Dat zijn honderd duizenden woningen per jaar. In de Stroomversnelling 
zijn in vijf jaar tijd 2.000 NOM-woningen (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor 
Noord-Nederland) gerealiseerd, waarvan de helft bestaande bouw betreft. Corporaties hebben met 
hun ruim twee miljoen woningen dus nog een flinke weg te gaan. Ik sta regelmatig voor groepen 
woningcorporaties en hoor dan twee geluiden. Natuurlijk kun je blijven wachten op nieuwe techniek 
weerstand, dan vormt zich een groep koplopers en neemt de tegenwerking geleidelijk af en dan dient 
zich de grote doorbraak aan.” 
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Een	grote	doorbraak	zou	volgens	Rotmans	(2017)	Groningen	als	vliegwiel	kunnen	
zijn,	waar	100.000	huishoudens	worstelen	met	de	gevolgen	van	de	aardbevingen	
als	gevolg	van	gaswinning	door	de	NAM:	“Het daar in korte tijd versterken en direct 
energieneutraal maken van 100.000 woningen zou een vliegwiel kunnen zijn voor de rest van 
Nederland. Er is urgentie en geld, maak het voor pensioenfondsen en woningcorporaties aantrekkelijk 
om te investeren in het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Saillant detail is dat juist 
Groningen koploper kan worden als het gaat om Nederland aardgasvrij te maken. Bovendien levert de 
opgave in Groningen naar inschatting 150.000 nieuwe banen op. Het is aan het nieuwe kabinet of het 
van de Groningse nood een landelijke deugd maakt.”

De	agenda	van	Rotmans	(2017)	bestaat	uit	vier	belangrijke	thema’s:	(1)	het	
energieneutraal	-	en	op	den	duur	energieleverend	-	maken	van	de	gebouwde	
omgeving,	(2)	het	digitaal	en	slim	maken	van	woningen	(binnen	tien	jaar	
gaan	woningen	ons	sturen:	door	gebruik	te	maken	van	sensoren,	internet	of	
things	en	big	data	zijn	woningen	straks	altijd	‘connected’),	(3)	een	circulaire	
of	kringloopeconomie,	waarbij	je	gebruikt	in	plaats	van	bezit	en	(4)	het	
levensloopbestendig	maken	van	woningen,	zodat	je	met	hetzelfde	bezit	meerdere	
doelgroepen	kunt	bedienen.	Het	meest	ideale	is	om	deze	vier	agendapunten	in	
samenhang	op	te	pakken	afhankelijk	van	de	verschillende	situaties	in	de	gebouwde	
omgeving,	waarbij	Blockchain	processen	de	beslissingen	ondersteunen.

Het nieuwe, ambitieuze gebouw voor de Energy Academy is een nieuw topinstituut waarin bedrijfsleven, 

onderwijs en wetenschap gezamenlijk werken aan onderzoek en innovatie op energiegebied. Om de extreem 

duurzame energie-uitgangspunten te kunnen realiseren heeft het een bijzondere bouwvorm met groot 

zonnepanelen dak gekregen. Het bouwwerk, van bijna 15.000 m2 met BREEAM-niveau ‘Outstanding’, is in 

oktober 2016 opgeleverd op de Zernike Campus Groningen. Naast de nieuwbouw Energy Academy Europe is al 

een nieuw, verwant energiegebouw gerealiseerd op de Zernike Campus Groningen: EnTranCe. Een belangrijk 

onderdeel van de Energy Academy Europe is de proeftuin voor toegepast onderzoek: het Energy Transition 

Centre (EnTranCe). Hier bouwen het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van 

morgen. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer 

innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in 

door EnTranCe op te zetten. EnTranCe is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking 

met BAM, GasTerra and Gasunie. Bron: De Unie architecten.



39

Healthy Ageing, gezondheid en welzijn

Eind	2016	is	de	Healthy	Ageing	Visie	(2017)	van	de	stad	Groningen	gepresenteerd.	
De	stad,	partners	in	het	Akkoord	van	Groningen	en	Healthy	Ageing	Network	
Northern	Netherlands	(HANNN)	zijn	een	katalysator	voor	een	intensievere	
samenwerking	rondom	Gezonde	Stad.	Zij	organiseerden	de	conferentie	
Building	The	Future	of	Health	in	2016,	een	internationale	conferentie	over	
de	invloed	van	de	fysieke	leefomgeving	op	gezondheid	(Veuger	2016a).	De	
partners	besloten	na	deze	conferentie	de	belangrijkste	inzichten	in	de	stad	
te	verankeren	in	de	vorm	van	een	integrale	aanpak	van	de	stad	Groningen	
als	Gezonde	Stad.	Dit	uitte	zich	in	de	Healthy	Ageing	Visie.	Deze	visie	vormt	
voor	de	lange	termijn	het	gemeenschappelijke	perspectief	van	de	stad	en	kent	
zes	richtlijnen	(G6)	die	als	leidraad	gaan	functioneren:	Actief	Burgerschap,	
Bereikbaar	Groen,	Actief	Ontspannen,	Actief	Verplaatsen,	Gezond	Bouwen	en	
Gezonde	Voeding.	De	richtlijnen	worden	eveneens	verankerd	in	de	gemeentelijke	
beleidsprogramma’s	zoals	het	gezondheidsbeleid	Samen	Gezond	in	Stad	en	de	
nieuwe	Omgevingsvisie	The	Next	City.	Met	de	G6	als	uitgangspunt	en	toetssteen	
voor	alle	meerjarenprogramma’s,	beleidsontwikkelingen	en	projecten	van	de	
stad	Groningen	willen	zij	de	beleidsprogramma’s	Healthy	Ageing-proof	maken.	
Uitbesteding	van	processen,	data	analyses	en	harde	feiten	door	Blockchain,	
in	combinatie	met	zachte	factoren	als	omstandigheden	en	compassie,	kunnen	
bestuurders	ondersteunen	in	het	nemen	van	beslissingen.

De businesscase van KAW was de onderligger van de transformatie van verpleeghuis Berchhiem tot wijkzorg-

centrum, De Friese Wouden, Drachten. Bron: KAW Architecten Groningen.
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7.  Vertrouwen in een wendbare  
vastgoedeconomie

Niet	alleen	de	wijze	waarop	disruptie,	Blockchain	en	vastgoed	zich	de	komende	
jaren	ontwikkelen	zijn	de	duidelijk	dragende	kenmerken	van	een	bepaald	tijdperk,	
maar	ook	haar	maatschappelijke	impact	en	het	gedrag	van	de	gebruiker.	Dat	
geldt	ook	voor	hoe	deze	vastgoedtransitie	in	de	maatschappij	door	vastgoed	het	
beste	gevolgd,	begeleid	en	ingezet	kan	worden	op	internationaal,	nationaal	als	
regionaal	niveau.	Disruptieve	organisaties	reageren	duidelijk	op	wendbaarheid	van	
de	(gebouwde)	omgeving	en	zijn	dan	ook	bepalend	voor	de	concurrentiekracht.	
Dit	heeft	invloed	op	de	huidige	en	toekomstige	waardering	van	vastgoed.	De	
waarde	van	de	mogelijke	toepassingen	van	Blockchain	bij	vastgoedprocessen	komt	
tot	uiting	in	effectievere	en	efficiëntere	transacties,	toenemende	transparantie,	
een	betere	grondslag	voor	investeringen	en	een	nieuwe	ontwikkeling	voor	de	
hypotheekmarkt.	Dit	alles	zal	dan	uitgroeien	tot	meer	vertrouwen	in	fundamentele	
onderdelen	van	een	economie:	grond	en	onroerend	goed	en	van	‘internet	of	things’	
naar	‘economy	of	things’.	

Kijkend	naar	de	invloed	van	Blockchain	op	vastgoed	kunnen	we	een	aantal	
conclusies	trekken.	Als	eerste	dat	er	nog	geen	bewezen	praktijk	is	van	de	relatie	
tussen	Blockchain	en	vastgoed.	Naar	verwachting	zal	die	zich	verder	ontwikkelen	
in	de	vorm	van	het	registeren	van	transactieprocessen	en	het	DNA-paspoort	van	een	
vastgoedobject.	Ten	tweede	zijn	volledigheid	en	transparantie	de	basisingrediënten	
voor	vertrouwen	in	het	systeem.	Ten	derde	wil	vastgoed	wendbaar	blijven.	Daarvoor	
is	offensief	gedrag	van	vastgoed	en	het	management	noodzakelijk	om	aan	te	sluiten	
bij	de	maatschappelijke	vraag.	Gedrag	leidt	ook	naar	nieuwe	verdienmodellen	van	
de	sociale-	en	economische	spin-off	van	disruptief	vastgoed.	Als	de	Nederlandse	
vastgoedsector	Blockchain	omarmt	en	innovaties	weet	te	realiseren,	dan	zijn	er	
kansen	om	het	disruptieve	karakter	om	te	zetten	naar	vastgoedondernemers	om	die	
nieuwe	diensten	af	te	zetten.

De	kunstmatige	intelligentie	door	algoritmisering	van	Blockchain	zal	ook	steeds	
meer	een	rol	spelen	in	het	nemen	van	beslissingen	van	lerende	organisaties,	
evenals	dataïsme.	Het	is	goed	om	te	realiseren	dat	door	algoritmen	(denk)
processen	en	beslissingen	worden	uitbesteed.	Het	combineren	van	harde	en	zachte	
factoren	op	basis	waarvan	afwegingen	worden	gemaakt	kan	deze	kunstmatige	
intelligentie	niet.	De	vraag	is	of	we	big-data	modellen	juist	gebruiken	en	ze	niet	
onbedoeld	leiden	tot	ongelijkheid,	discriminatie	en	minder	waakzaamheid.	Dat	
techniek	zich	sneller	ontwikkelt	dan	het	aanpassingsvermogen	van	mensen	is	
niet	nieuw:	de	parachute	werd	pas	uitgevonden	nadat	het	eerste	vliegtuig	vloog.	
Ethiek	voor	personen	en	organisaties	blijft	dan	ook	van	belang	om	data	goed	te	
beoordelen	en	in	te	zetten.



41

Veranderingen	van	waardebegrippen	beïnvloeden	de	waardering	van	vastgoed	
en	het	denken	daarin.	De	oriëntatie	op	veranderende	gebruikers	en	eigenaren	
van	vastgoed	heeft	invloed	op	de	innovativiteit,	waarden	en	de	lenigheid	van	het	
managen	van	dat	vastgoed.	Oriëntatie	op	disruptie	moet	worden	gezien	als	bewijs	
dat	de	vastgoedwereld	in	staat	is	tot	werkelijke	vernieuwing	van	het	opgebouwd	
vermogen	en	het	consolideren	daarvan.	De	financiële	markt	en	vastgoedmarkt	
zijn	markten	die	overdrijven	door	irrationeel	gedrag.	Angst	om	‘eten	of	gegeten’	te	
worden	bepaalt	het	gedrag	van	mensen.	Financiële	en	dus	vastgoedmarkten	zijn	
altijd	instabiel	en	moeten	altijd	gereguleerd	worden	door	mensen	en	organisaties.	

De	vraag	die	blijft	bestaan	is	of	het	van	belang	is	om	te	kijken	naar	disruptieve	
innovaties	van	bestaande	markten	of	juist	naar	nieuwkomers	in	de	markt	van	
vastgoed	en	Blockchain.	De	vraag	is	of	Blockchain	alleen	een	technologische	
disruptie	is	of	juist	een	echte	gamechanger	en	of	de	hele	waardeketen	van	de	
vastgoedmarkt	dit	gaat	omarmen.	De	ene	disruptie	is	de	andere	niet.	Vertrouwen	
in	Blockchain	is	een	voorwaarde	om	de	voorspelbare	vorm	van	die	disruptie	
te	begeleiden,	waar	beginnende	bedrijven	nieuwe	technologie	gebruiken	om	
goedkopere	en	inferieure	alternatieven	te	bieden	voor	vastgoed	in	de	markt.	Je	
zou	daarmee	ook	kunnen	spreken	van	anti	fragile	waarde:	’Some things benefit from 
shocks; they thrive and grow when exposed to volatility, randomness, disorder, and stressors and love 
adventure, risk, and uncertainty. Yet, in spite of the ubiquity of the phenomenon, there is no word 
for the exact opposite of fragile. Let us call it antifragile.’	(Taleb	2012),	anders	gezegd:	met	
aandacht	voor	disruptie	en	Blockchain	ontstaat	een	wendbare	vastgoedeconomie.

De	echte	betekenis	van	de	Blockchain-technologie	voor	vastgoed	moet	nog	
onderzocht	worden.	Nieuwsgierigheid	blijft	bij	mij	aanwezig	om	de	waarde	van	
Blockchain	voor	vastgoedprocessen	te	begrijpen	en	te	duiden.	Twijfel	blijft	bestaan	
en	is	daarmee	een	voedingsbodem	om	verder	te	onderzoeken:	want	we	weten	niet	
wat	we	niet	gezien	hebben.

Jan	Veuger
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Aan	alle	betrokkenen	zijn	de	volgende	vragen	voorgelegd:	(1)	Wat	is	betreft	u	de	
essentie	van	Blockchain	voor	vastgoed?,	(2)	Wat	is	de	meest	actuele	situatie	over	
Blockchain	en	vastgoed	vanuit	uw	perspectief?,	(3)	Welke	publicaties	zijn	vanuit	
uw	perspectief	van	belang?,	(4)	Wat		verwacht	u	ten	aanzien	van	de	invloed	van	
Blockchain	op	vastgoed	voor	het	(maatschappelijk)	vastgoed?	en	(5)	Wat	zijn	vragen	
naar	de	toekomst	voor	vastgoed	en	Blockchain?	Daarnaast	hebben	interviews,	
verdiepende	gesprekken	en	correspondentie	plaatsgevonden,	en	is	de	inhoud	peer	
reviewed.
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1. Introduction

Does	real	estate	still	have	the	value	that	it	had,	or	is	the	valuation	of	real	estate	
going	to	change	due	to	surprising	products	and	services,	innovative	business	
models,	other	market	strategies,	innovative	ways	of	organizing	and	managing	in	
(real	estate)	markets?	Innovation	revolves	around	good	facilities	in	an	attractive	and	
stimulating	environment.	Take	disruptive	real	estate.	The	driving	forces	behind	
these	developments	are	new	technology,	manoeuvrability,	a	different	way	of	
organization	and	management.	These	forces	greatly	influence	the	valuation	of	real	
estate.	Established	names	like	Nokia,	Kodak,	Blockbuster,	Oad,	Free	Record	Shop,	
Hyves	and	V	&	D	are	collapsing,	and,	for	example,	Hema,	Shell,	hotel	chains	and	
healthcare	institutions	are	at	least	affected.	Disruptive	organizations	like	Amazon,	
Zalando,	Uber	and	Facebook	-	which	is	going	to	develop	a	complete	residential	
area	in	California	-	Tesla	and	its	competitor	Faraday	Future,	which	wants	to	
surpass	Tesla	in	everything,	respond	to	viability	in	the	environment.	This	viability	
determines	the	competitiveness	and	thus	affects	the	current	and	future	valuation	of	
real	estate.	Blockchain,	a	distributed	database	that	maintains	a	growing	list	of	data	
items	and	that	is	equipped	to	deal	with	manipulation	and	counterfeiting,	plays	an	
important	role	here.	Notaries	and	realtors	have	already	encountered	this	during	the	
recent	period,	and	it	will	have	further	impact	on	property	owners,	financiers,	users,	
builders,	realtors,	notaries	and	the	land	registry.	The	real	estate	world	is	therefore	
at	a	point	of	transition:	a	profound	and	irreversible	tilting	of	(real	estate)	systems	in	
society,	and	‘technological	opportunities	that	we	cannot	anticipate	yet’	(Dijkgraaf	
2017).	The	International	Monetary	Fund	(IMF)	also	acknowledges	the	major	
possible	consequences	of	changes	in	our	financial	-	and	therefore	real	estate	system	
-	and	held	a	meeting	at	the	highest	level	in	April	2017	about	Blockchain,	chaired	by	
Christine	Lagarde	1.

Viability	determines	competitive	strength	and	generally	has	four	building2	
blocks	for	its	development:	(1)	looking	outward	(external	focus),	(2)	following	
good	examples	(connective	leadership),	(3)	self-organizing	units	(flexible	work	
organization)	and	(4)	modelling	and	generating	(flexible	processes	and	IT).	In	
order	to	develop	this	viability,	a	number	of	competencies	are3	Important,	such	as	
continuous	insight	into	customer	behavior,	process-oriented	control,	dynamic	
skills,	strategic	alliances	and	networks,	and	meaningfulness.	Disruption	is	
usually	associated	with	the	development	and	application	of	new	technology	by	
organizations.	Characteristic	of	these	organizations	are	often	small	headquarters,	
few	staff,	their	own	key	result	areas,	autonomy	of	the	various	parts	and	
professionals,	and	flexibilization	of	staff	upon	request.	Fundamental	market	
changes	in	housing,	work,	education,	healthcare	and	transport	will	therefore	affect	
real	estate,	as	well	as	technology	in	buildings.	But	which	real	estate	fits	these	new	
developments	of	disruption,	and	what	is	Blockchain’s	impact	on	real	estate?	First	of	
all,	we	examine	how	disruption	works.
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The new Tesla factory immediately becomes the largest building in the world in Nevada, United States. Recently, 

Tesla purchased another six square kilometres next to one square kilometre. In total, seven plants are to be located 

on the site. These will have the capacity to make 500,000 electric cars per year starting in 2020.
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2. What is disruptive real estate?

Disruption4	is	a	predictable	pattern	in	various	sectors	in	which	start-ups	use	new	
technology	(Vermeend	and	Smit	2017)	to	enable	‘something	new	and	small’	to	
edge	out	‘something	existing	and	big’	in	a	short	space	of	time.	At	the	moment,	
many	start-ups	are	disrupting	different	sectors	by	competing	with	established	
representatives.	But	how	does	disruption	work?	Ex-Microsoft	executive	Steven5	
Sinofsky	provides	an	answer	through	a	framework	he	designed	(Figure	1)	in	which	
he	distinguishes	four	phases	of	disruption:	disruption,	evolution,	convergence	and	
re-imagination.

Figure 1: The four phases of disruption of Steven Sinofsky (editing by Veuger 2017)

The	four	phases	of	disruption,	evolution,	convergence	and	re-imagination	of	
disruption	are	specified	in	the	table	below.	On	the	right,	we	see	the	established	
order	(incumbent);	on	the	left,	is	the	challenger	(disruptor)	who	grows	from	a	niche	
solution	to	an	advantage	for	everyone.	

1. Disruption:
introducing a
product with a
new approach

2. Evolution:
innovate quickly
according to this
new path

3. Convergence:
complete the
value proposition
in relation to the
legacy

4. Reimagination:
reconsider the
whole category
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Figure 2: The four phases of disruption specified6

The	renowned	magazine	The	Economist7	praised	Clayton	Christensen’s	disruptive-
innovation	theory	as	‘one of the most influential modern business ideas’	ever.	The	theory	has	
been	repeatedly	used	to	explain	the	success	of	companies	like	Netflix,	Spotify,	Uber,	
Airbnb,	Faraday	Future	and	Tesla.	Disruption	is	the	new	religion	preached	from	
Silicon	Valley.	However,	the	question	is	how	much	value	we	should	attach	to	this	
faith?

The	first	publication	by	the	founder	of	the	theory	of	disruptive	innovation,	Clayton	
M.	Christensen,	dates	back	to	1995	(Christens	and	Bower,	1995)	when	the	internet	
barely	existed.	According	to	him,	for	example,	Uber	and	WhatsApp	are	not	typical	
disruptive	innovations.	According	to	him,	it	is	just	a	simpler	product	for	a	target	
group	with	little	money	and	lower	expectations.	Examples	of	those	products	are	the	
smartphone	with	ever-new	apps	that	displace	the	personal	computer,	or	the	Bitcoin	
replacing	current	payment	traffic.	

Phase Challenger (disruptor) Incumbent (established order (incumbent))

Disruption of 
established order

Introduces a new product with a 
distinctive approach, knowing that 
it does not meet all the needs of 
the entire existing market but is an 
improvement of state-of-the-art 
technology and/or business.

The new product or new service is not relevant 
to existing customers or markets (also known 
as ‘denying’).

Rapid linear 
evolution

Quickly adds features and 
capabilities, thus building up the 
value proposition based on the 
responses of a select company of 
early adopters.

Compares the complete product with its own 
new product and sees defects (also known as 
‘validation’).

Attractive 
convergence
Completely 
newly invented 
product

Sees an opportunity to broaden 
customer base by attracting slow 
movers. Also sees the limitations of 
the new product and learns from 
what has been done in the past, but 
applied in a new way. Potential risks 
are constantly being addressed with 
even newer technology and business 
models, while the focus shifts to the 
‘installed base’ of the established 
order. 

Considers adding a certain disruptive core 
feature to the existing product line to show that 
attention is being paid to future trends while 
at the same time avoiding to disrupt existing 
customers as little as possible (also known 
as ‘competing’). One possible risk is failure to 
see what the true value of disruptive products 
or their potential value is in relation to the 
limitations of existing products.

Completely 
newly invented 
product

Approaches a decision point because 
newcomers in the market can take 
advantage of everything that your 
product has demonstrated without 
taking into consideration the old 
customers like before. Do you focus 
more on the legacy of the market or 
do you continue on this path?

Is too late to respond and begins to define 
the new product as part of a new market and 
existing products as part of a larger, existing 
market (also known as ‘withdrawal’).
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In	Christensen	view,	a	newcomer	is	therefore	much	more	successful	than	
innovations	that	affect	an	existing	market	because	this	market	would	respond	
directly	to	external	innovations.	So	one	disruption	is	not	like	another.	Disruption	
is	a	predictable	pattern	in	sectors	where	emerging	companies	use	new	technology	
to	provide	cheaper	and	inferior	alternatives	to	products	of	established	players	in	the	
market.	An	example	of	this	is	Toyota,	which	took	on	the	battle	with	Detroit	a	few	
decades	ago.

Disruption	matters	and	brings	about	physical	changes.	Google	in	Silicon	Valley	
evolved	where	people	are	physically	brought	together	in	buildings	that	are	
primarily	aimed	at	exchanging	knowledge	and	stimulating	creative	processes.	
Behavior	that	brings	about	new	technology	leads	to	new	business	models:	the	
social	spin-off	is	at	the	heart	of	the	revolution	(Bakker	2017).	The	true	revolution	
often	takes	place	in	everyday	practice.	An	investment	like	the	Google	data	centre	
Groningen	is	a	result	of	a	convergence	of	things.	Groningen	has	been	chosen	
precisely	because	of	the	availability	of	energy,	good	infrastructure,	the	Dutch	
climate	and	the	point	where	the	fibre-optic	connection	between	the	United	
States	and	Europe	passes	by	and	thereby	forms	a	global	network.	Innovation	and	
productivity	are	also	strongly	promoted	by	high	population	densities	and	masses,	
fast	transportation	systems	and	highly	specialized	universities	such	as	the	UMC	
Groningen	with	its	new	Proton	Therapy	Centre,	The	State	University	of	Groningen	
and	the	Hanze	University	of	Applied	Sciences	Groningen,	with	its	knowledge	
centres.

New construction of Proton Therapy Centre of University Centre Groningen. Source: AAS Architects Groningen.
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Imagine	being	evaluated	as	an	organization	on	the	basis	of,	for	example	(Sfirtsis	and	
Broekman	2016):
•	 	the	number	of	visitors	per	quarter	in	a	retail	chain;
•	 	the	contribution	of	an	office	concept	to	employee	satisfaction;
•	 	the	flexibility	of	a	shopping	concept	based	on	seasons	and	lifestyles;
•	 	the	amount	of	time	a	property	is	rented	by	a	user;	and
•	 	effectively	bringing	together	all	the	necessary	parties	(including	the	end	user)	in	

order	to	achieve	the	ultimate	customer	experience.

If	the	user	is	really	leading,	the	(real	estate)	world	would	look	completely	different.	
Healthcare,	for	example,	is	also	organized	in	a	different	way	as	a	result	of	more	new	
treatment	methods	than	we	have	developed	so	far.	Examples	of	these	new	methods	
of	treatment	include	haemodialysis	(kidney	dialysis),	monitoring	high-risk	
pregnancies,	chemotherapy	(Erasmus	Hospital),	infusion	therapies	and	palliative	
Intensive	Care	(Westfries	Hospital	and	Medical	Spectrum	Twente).

The	foregoing	examples	indicate	that	these	issues	will	affect	current	and	future	real	
estate	with	themes	such	as:	(1)	clear,	distinctive	value	propositions,	(2)	price	erosion,	
different	margins	and	price	competition,	(3)	valuation	in	the	short	and	long	term,	
(4)	overcapacity,	(5)	demand	changing	faster	than	supply	and	(6)	power	imbalance	in	
the	real	estate	(value)	chain.	

The	disruptive	changes	in	the	real	estate	world	as	we	know	it	will	reinforce	even	
further	and	will	demand	different	real	estate.	Buildings	that	do	not	take	into	
account	the	rapid	changes	are	less	viable.	Organizations	that	use	real	estate	as	a	
business	asset	and	take	lessons	learned	from	the	Corporate	Real	Estate	Management	
field	to	heart	are	more	viable	(Veuger	2014:	132).	Real	estate	must	be	adaptable,	
disruptive,	sustainable	and	distinctive	and	be	situated	in	a	good	location.	And	it	
must	be	all	of	that	in	a	context	where	the	spatial	and	built	environment	stimulates	
innovation	and	promotes	knowledge	sharing	and	cooperation.	Within	the	city	of	
Groningen	and	beyond,	the	surrounding	areas	demand	a	well-functioning	network	
to	make	spatial	connections	and	share	facilities.	At	the	national	and	international	
level,	concentration	of	highly	specialized	developments	and	top	research	institutes	
is	needed.	Innovation	revolves	around	more	than	excellent	facilities	in	an	attractive	
and	stimulating	environment.	Take	disruptive	real	estate.	If	real	estate	can	be	
disruptive,	what	relationship	is	there	with	Blockchain?	If	we	want	to	understand	
the	world	of	Blockchain,	we	need	to	understand	the	innovation	of	the	Bitcoin	
currency,	which	is	based	on	the	underlying	technology	called	Blockchain.	
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Impression of Medical Spectrum Twente, IAA Architects from Enschede. The building is designed based on the 

idea of a ‘healing environment’. That is to say, the building has been designed in such a way that the appearance 

and facilities of the building have a positive effect on patients and visitors staying at the hospital. Source: IAA 

Architects, Amsterdam Enschede.
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3.  The relationship between Blockchain and 
Bitcoin 

Blockchain	could	have	a	huge	impact	on	the	value	chain	in	real	estate.	This	includes	
efficiency,	transparency,	ownership,	value	(transfer),	automation	and	service.	If	we	
want	to	understand	the	world	of	Blockchain,	we	need	to	understand	the	innovation	
of	the	Bitcoin	currency,	which	is	based	on	the	underlying	technology	(Seibold	
and	Samman	2016)	called	Blockchain.	Bitcoin	is	a	combination	of	four	individual	
elements:	(1)	cryptography,	(2)	a	peer-to-peer	network,	(3)	an	open-source	protocol	
and	(4)	a	shared	ledger.	This	makes	it	a	phenomenon	that	people	are	enthusiastic	
about.	The	applied	cryptography	(first	element)	is	complex,	but	comparable	with	
banks,	which	use	it	to	secure	their	transaction	traffic.	The	peer-to-peer	network	
(second	element)	we	already	know	from	the	exchange	of	music	files.	The	essence	
of	this	is	that	a	network	of	parties,	called	miners,	validates	the	transaction	register	
worldwide.	This	means	that	there	is	no	exclusive	right	to	that	network,	and	it	is	not	
possible	to	turn	it	on	or	off	at	a	particular	location.	The	network	is	connected	with	
the	third	element,	as	a	result	of	the	underlying	software	is	fully	public:	an	open-
source	protocol.	This	allows	everyone	to	see	how	the	software	is	programmed.	All	of	
this	is	unique	in	that	Bitcoin	an	alternative	currency	existing	on	the	internet	only,	
and	it	is	growing	very	fast.	To	illustrate:	on	January	1,	2017,	the	Bitcoin	rate	passed	
the	$	1,000-dollar	limit	(953	euros).	The	most	striking	thing	about	Bitcoin	is	that	
value	is	transferred	without	involving	a	trusted	third	party	such	as	a	bank,	notary,	
broker	or	cadastre.	This	is	unprecedented	compared	to	the	current	financial	and	
real	estate	world	which	has	a	third	party	as	a	safe	agency	between	the	buying	and	
selling	party.	But	is	Bitcoin	the	future?	No,	according	to	Blockchain	expert	Dennis	
de	Vries8	,	it	is	not,	but	the	underlying	Blockchain	technology	is.	

The	internet	makes	it	possible	to	transfer	information	quickly,	cheaply	and	
paperlessly	without	the	need	for	any	intermediaries.	Blockchain	provides	the	same	
benefits	for	transferring	values.	The	internet	is	used	to	transfer	words	and	images;	
Blockchain,	for	money	and	asset	transactions.	Blockchain	is	a	combination	of	
two	elements:	(1)	a	shared	and	distributed	ledger	with	synchronized	data	spread	
across	multiple	sites,	countries	and/or	institutions	and	(2)	cryptography:	a	digital	
token	with	a	monetary	value.	Blockchain	has	a	number	of	benefits	in	realizing	real	
estate	transactions:	preventive	mediation,	fraud	prevention	and	the	use	of	smart	
contracts.	But	what	is	the	meaning	of	Blockchain	for	the	real	estate	sector?
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The Math Behind Bitcoin: http://www.coindesk.com/math-behind-bitcoin/. The true value of Bitcoin and 

crypto-currency technology is explained on https://youtu.be/gKC2oelL878
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4. Blockchain and the real estate sector

The	financial	sector	has	become	excited	about	how	Bitcoin	has	programmed	the	
value	transfer	and	how	transactions	are	processed	without	the	involvement	of	a	
third	party,	such	as	the	government	or	bank	.	All	banks	worldwide	have	their	own	
IT	systems	that	are	complicated,	communicate	inefficiently	and	let	transactions	
take	place.	There	is	a	realization	that	this	can	be	done	much	simpler	with	a	
customized	open-source	protocol.	And	why	would	this	not	apply	to	real	estate?	
An	important	discussion	about	this	theme	also	concerns	the	cadastre	in	terms	
of	the	registering	of	property	ownership.	Blockchain	could	be	a	more	efficient	
way	of	registration	in	order	to	transfer	ownership.	However,	the	critical	footnote	
should	be	placed	here	that	real	estate	also	exists	in	the	real	world	in	trading	with	
Blockchain.	There	will	have	to	be	a	clear	connection	between	the	administration	
in	Blockchain	and	the	physical	property.	At	this	time,	this	connection	has	not	(yet)	
been	scientifically	proven.	What	we	see	is	that	heavy	investments	are	being	made	
in,	for	example,	a	new	global	registration	system	on	the	basis	of	Blockchain	and	
that	established	parties	see	opportunities	to	simplify	processes	and	to	develop	more	
user-friendly	systems.

Key	advantages	of	Blockchain	is	that	changes	can	no	longer	be	made	once	a	
block	has	been	added.	This	means	that	errors	must	always	be	corrected	before	
a	transaction	can	be	done.	Adjustments	always	remain	visible	in	Blockchain,	
thus	keeping	the	registry	transparent	and	providing	the	basis	for	trust	in	the	
system.	This	allows,	for	example,	duplicate	expenses	to	be	avoided	and	no	shadow	
transactions	can	occur.

With	the	help	of	Blockchain,	we	can	bring	together	all	information	about	buildings	
and	give	access	to	parties	who	need	the	information.	It	then	works	as	a	kind	of	
building	passport.	Thus,	a	data	room	is	created	in	which	different	information	
from	buildings	is	stored.	Any	interested	party	can	add	information	about,	for	
example,	tenants,	valuations,	history	and	maintenance	plans.	Banks	can	also	
check	the	financing	more	easily	and	monitor,	for	example,	cash	flow.	According	to	
Yermack	(2017),	professor	and	expert	on	Blockchain,	the	work	now	done	by	auditors	
will	disappear.	With	the	Building	Information	Model	(BIM),	data	will	also	exchange	
information	about	design	and	use	of	materials	that	can	contribute	to	a	circular	
economy.	Demolition	of	a	building	and	responsibilities	for	installation	technology	
become	more	transparent	and	clearer	with	BIM.	
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When	a	change	of	ownership	occurs,	it	is	also	very	easy	to	change	the	complete	
building	passport.	Other	examples	of	application	areas	include	title	registration,	
service	costs,	real	estate	as	a	service,	building	maintenance,	settlements	of	various	
forms	of	taxation,	real	estate	valuations	such	as	the	WOZ,	refurbishment	value	for	
insurers	and	records	of	an	Association	of	Owners	(VvE).

Photo: Building Passport: Time-stamped historical ownership information stored in a Blockchain structure 

(source Bronckers 2017). 

4.1 Two changes 
The	real	estate	sector	will	also	face	two	fundamental	changes:	(1)	the	use	of	the	
Blockchain	in	the	real	estate	sector	itself	and	(2)	the	broad	social	impact	as	a	result	of	
the	users	of	real	estate.

A	first	major	change	through	the	application	of	the	Blockchain	lies	in	the	
registration	and	processes	of	real	estate	titles,	due	diligence	processes,	simplification	
of	currently	complex	transactions,	faster	turnaround	times	of	transactions	and	
more	liquidity	(Wessels	2016).	Blockchain’s	technology	allows	contracts	to	be	
smart	and	can	therefore	be	executed	under	predetermined	conditions.	Real	estate	
finance	can	also	be	further	automated	with	Blockchain,	or	it	can	contribute	to	the	
simplification	of	crowdfunding.	The	big	advantage	of	these	movements	is	that	the	
real	estate	market	will	become	more	transparent,	the	quality	of	(real	estate)	data	will	
increase	and	fraud	prevention	becomes	more	effective.
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The	second	major	change	is	the	social	impact	as	a	result	of	designating	the	users	
of	real	estate.	If	we	draw	a	comparison	with	the	developments	of	the	internet	and	
its	impact	-	the	social	impact	of	smartphones,	to	name	but	one	-	new	patterns	of	
users	or	real	estate	will	change	significantly.	Existing	institutions	will	disappear	or	
change	significantly,	other	parties	will	emerge.

4.2 Disruption in full swing9

Wensing,	Director	of	Investment	Management	at	Amvest,	outlines	how	disruption	
is	in	progress.	The	traditional	model	for	all	sectors	is	under	pressure.	Innovations	
are	necessary	and	offer	opportunities.	As	a	real	estate	company,	you	must	make	
a	connection	between	technology	and	other	megatrends	through	structured	
preparation	and	approach.	Amvest	recently	won	the	tender	together	with	
Synchroon	for	a	350-dwelling	residential	building	at	the	Koningin	Julianaplein	
in	The	Hague.	What	is	unique	about	this	project	is	that	for	the	first	time	such	a	
building	is	being	developed	on	this	scale	without	parking	for	residents.	The	young	
target	group	has	much	less	need	of	a	car.	Amvest	is	going	to	invest	in	facilities	to	
enable	car	sharing.	Wensing	also	sees	major	developments	looking	at	‘likes’	on	
Facebook	of	housing	offerings.	For	example,	we	are	already	ready	in	the	housing	
market	for	a	‘Funda	II’,	where	the	property	manager	can	link	his	offer	much	better.	
‘Our new developments hardly involve realtors anymore.’	Wensing	also	predicts	a	great	future	
for	domotics,	the	use	of	electronics	for	the	automation	of	processes	in	and	around	
the	home	(Wessels	2016).

Van	Rhijn,	partner	and	chief	executive	officer	of	Netherlands	Colliers,	points	
out	that	real	estate	seems	to	be	lagging	behind	other	markets.	Colliers	wants	to	
change	that	and	sees	different	possibilities.	In	2009/2010,	Boer	Hartog	Hooft	joined	
Colliers,	partly	because	of	the	insight	that	it	is	time	to	say	goodbye	to	the	activities	
in	housing	brokerage	and	to	look	for	activities	that	had	higher	added	value.	Van	
Rhijn	predicted,	among	other	things,	that	as	a	result	of	digitization	and	social	
media,	the	office	market	will	increasingly	resemble	the	hotel	market,	where	liking	
and	reviewing	has	become	a	matter	of	course.	‘It is even true that reviews and likes for the 
hotel market are a better basis for determining the value of a building. This will also become very 
important for the office market’ (Wessels	2016).

Now	that	we	have	a	picture	of	what	Blockchain	may	mean	for	the	real	estate	sector,	
we	consider	Blockchain’s	developments	in	real	estate	at	the	international,	national	
and	regional	levels.
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5. Developments of Blockchain 

TopTeam	ICT	has	taken	the	initiative	to	establish	the	Blockchain	Competence	
Centre	(BC3),	in	which	scientists,	governments,	social	and	industrial	partners	
are	working	on	building	Blockchain	expertise	in	the	Netherlands.	BC3	thus	
meets	the	concerns	expressed	by	the	FD	about	the	lack	of	Blockchain	expertise	in	
the	Netherlands.	René	Penning	de	Vries	has	been	appointed	by	the	Ministry	of	
Economic	Affairs	as	the	figurehead	for	TopTeam	ICT10.

Blockchain	has	the	advantages	of	being	more	efficient,	more	transparent,	faster	
and	safer.	But	when	can	we	expect	Blockchain	in	the	Netherlands?	According	to	Jo	
Bronckers,	chair	of	the	International	Blockchain	Real	Estate	Association	(IBREA)	
until	July	1,	2017	and	succeeded	by	Sabine	Schoorl,	and	the	international	trade	
association	promoting	the	application	of	Blockchain	in	the	real	estate	sector:	‘I think 
we are at the start of this technological change. The first step was to build a network infrastructure 
that allows data to be exchanged. The real estate world also sees added value in this and is investing 
in getting more and better data. For example, an initiative such as the Real Estate Taxonomy, which 
streamlines the standardization and digitization of real estate data to improve the interchangeability 
of real estate data between banks, investors and valuers.’	(Real	Estate	Journal	2017).	A	number	
of	movements	can	be	distinguished	at	the	international,	national	and	regional	
levels.

The Cloud Gate of Anish Kapoor at AT&T Square at Millennium Park Chicago.
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5.1 Internationally
According	to	Jo	Bronckers,	chair	of	IBREA,	the	Netherlands	should	be	the	
forerunner	in	Blockchain	technology.	It	is	expected	that	the	disruptive	power	of	
Blockchain’s	technology	will	increase	worldwide	(KPMG	2016).	For	example,	in	
Dubai	there	are	already	plans	to	have	all	government	documents	in	Blockchain	
by	2020.	Singapore	is	also	accelerating	developments	in	this	area.	Both	cities	
are	comparable	to	the	Netherlands	because	the	administrative	layers	are	well-
connected	and	the	distances	between	the	authorities	are	short.	In	addition,	the	
Netherlands	have	a	good	digital	infrastructure,	a	highly	educated	population	and	
the	Dutch	easily	adapt	to	changing	circumstances.	In	addition	to	the	fact	that	the	
Dutch	government	has	adapted	Blockchain,	several	pilots	have	also	been	launched	
in	the	real	estate	area	in	the	Netherlands.	Through	this	move,	the	possibilities	for	
the	real	estate	world	can	be	explored	and	transformed	into	global	entrepreneurship	
of	and	with	real	estate.	Bronkers	states:	‘Through the IBREA network I see what is happening 
worldwide, and I dare to say sincerely that we now have very good opportunities in the Netherlands 
to make this disruption work to our advantage.’	In	2016,	the	research	of	Spielman	(2016)	
of	the	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	-	one	of	the	most	prestigious	
technical	universities	in	the	world	-	was	published.	This	exploratory	study	into	
‘recording	property	titles’	compares	the	benefits	and	limitations	of	Blockchain	
with	the	current	system	of	registration	in	Nashville	(Davidson	County),	Tennessee.	
Following	this	thesis,	they	also	launched	an	actual	pilot	project.	

5.2 Nationally
The	Netherlands	also	have	ambitions	for	working	with	Blockchain.	This	is	
evidenced	by	presenting	an	agenda	for	action	with	the	National	Blockchain	
Coalition	(Dutch	Blockchain	Coalition	2017)	with	three	objectives:
1.	 	Developing	Blockchain	building	blocks,	such	as	digital	identities.	

The	first	step	is	to	develop	so-called	digital	identities	that	enable	individuals,	
objects	and	legal	entities	to	perform	digital	transactions	as	part	of	a	Blockchain.

2.	 	The	realization	of	conditions	for	utilizing	Blockchain.	
Working	on	solutions	in	the	area	of	legislation	and	acceptance.

3.	 	Developing	and	realizing	the	Human	Capital	Agenda.	
For	knowledge	development,	agreements	are	made	about	training,	sharing	
knowledge	and	increasing	skills,	i.e.	investing	in	human	capital.	

The	founding	partners	of	the	National	Blockchain	Coalition	expect	that	Blockchain	
and	digital	trust	to	have	a	major	impact	on	financial	services,	logistics,	energy	
supply	and,	eventually,	healthcare.	They	mainly	see	positive	effects	on	the	
autonomy	of	citizens,	transparency	of	transactions,	cyber	security	and	reduction	of	
administrative	burdens.	
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The	participating	parties	in	the	coalition	are:	ABN	AMRO,	ING,	Volksbank,	
Rabobank,	PWC,	Nationale	Nederlanden,	Havenbedrijf	Rotterdam,	Enexis,	
Alliander,	the	Koninklijke	Notariële	Beroepsorganisatie,	Brightlands,	the	Ministries	
of	Economic	Affairs,	Infrastructure	and	Environment,	Security	and	Justice,	
Domestic	Affairs	and	Royal	Relations,	the	Delft	University	of	Technology,	Tilburg	
University,	Radboud	University,	TNO,	RDW,	Rijksdienst	voor	Identiteitsgegevens,	
the	Netherlands	Organisation	for	Scientific	Research,	Kamer	van	Koophandel,	
Inspectie	voor	Leefomgeving	en	Transport	and	the	CWI.	The	social	perspective	
is	introduced	by	ECP	(Platform	for	the	Information	Society).	Supporting	
organizations	are:	Financial	Markets	Authority,	Betaalvereniging	Nederland,	the	
Nederlandse	Bank,	Dutchchain,	Dutch	Association	of	Banks,	SIVI,	StartupDelta	and	
the	Dutch	Association	of	Insurers.

Pouwelse	is	currently	leading	the	Delft	Blockchain	lab	and	is	the	founder	of	Tribler,	
the	research	team	at	Delft	University	of	Technology.	The	Tribler	team	is	the	world’s	
largest	experimental	research	team	working	on	self-organizing	internet	systems.	
The	team	focuses	on	defining	an	attack-resilient	and	legally	valid	social	media	
infrastructure.	‘We are still the only player with working technology in this area. We are working 
hard to go live this year’	(Pouwelse	2017).	The	prototype	developed	under	the	leadership	
of	Pouwelse	is	provided	with	software	terminals	that	enable	other	stakeholders	to	
work	on	services	around	the	Blockchain	mortgage	process.	Examples	of	this	are	a	
service	that	bundles	money	offers	into	contracts	that	cover	a	mortgage	application	
or	market	transparency	facilitation	services	and	static	information	about	the	
online	mortgage	market	(Zaal,	2017).	Pouwelse:	‘TU Delft is not going to be a mortgage 
lender, but we have made the technology that could trigger an online ecosystem of start-ups in 
and around financial services’.	The	ABN	AMRO	Bank	is	responding	positively	to	TU	
Delft’s	initiative.	‘The collaboration and technology brings us insights into how the future with 
Blockchain can look, what the role of financial institutions is therein and what value we can offer to 
our customer as a bank’,	explains	Head	of	Innovation	Centre	Arjan	van	Os	(Zaal,	2017).	
ABN	AMRO,	in	collaboration	with	IBM,	has	also	launched	a	Blockchain	experiment	
(Bikker,	2016),	bringing	together	information	related	to	building.	Due	to	
Blockchain’s	‘single	source	of	truth’,	banks	are	also	convinced	that	through	smarter	
contractual	opportunities,	the	real	estate	industry	is	going	to	change	significantly.	
Among	other	things,	work	is	being	done	on	so-called	‘proof	of	concepts’	to	
investigate	how	Blockchain	can	eliminate	uncertainty	about	collateral	taxation	
(Os,	2016).	In	addition	to	the	research	of	Gout	(2017)	about	one	Block-mortgage,	
a	Blockchain-inspired	business	model	for	mortgage	financing,	Dijkstra	(2017)	
conducts	exploratory	research	into	the	real	estate	management	process	of	sales	and	
management.	His	research	will	reveal	the	potential	opportunities	for	applying	
Blockchain	in	real	estate	processes	and	where	this	needs	to	be	further	elaborated.
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The	Municipality	of	Rotterdam,	Cambridge	Innovation	Centre	(CIC)	Rotterdam	
and	Deloitte	have	been	working	together	since	the	beginning	of	2017	in	order	
to	develop	the	first	Blockchain	application	in	real	estate	for	the	purpose	of	
documenting	rental	contracts.	As	a	result,	start-ups	can,	for	example,	close	rental	
contracts	faster	and	easier.	By	documenting	these	rental	contracts	from	the	CIC	
network	on	the	Blockchain,	we	can	work	more	efficiently	and	management	is	
transparent.	The	next	step	in	this	project	is	to	monitor	rent	payments.	The	project	
also	includes	the	development	and	execution	of	pilots	as	part	of	the	Roadmap	
Next	Economy	–	a	roadmap	for	the	coming	10	to	20	years,	with	scenarios	and	trade	
perspectives	–	for	23	municipalities	in	the	Metropolitan	Region	of	Rotterdam-
The	Hague.	The	Roadmap	aims	to	determine	the	impact	of	potentially	disruptive	
technology	like	Blockchain	by	experimenting	with	it	in	the	early	stages.	Within	the	
project,	five	important	steps	have	been	taken:
1.	 	Digitalizing	of	building	data:	creating	a	Blockchain	ledger	with	real	estate	

information	for	any	building	that	is	can	be	converted	and	registered	on	
Blockchain.

2.	 	Digitalizing	of	the	ownership	situation:	linking	the	registration	to	the	owner.	
The	Cadastre	and	the	Chamber	of	Commerce	are	currently	still	playing	a	role	in	
this.

3.	 	Transferring	of	ownership:	the	registration	holder	is	the	sole	entitled	party	who	
can	encumber	the	registration	with	obligations	such	as	a	rental	contract.

4.	 	Closing	of	rental	contracts:	multiple	parties	can	work	on	signing	the	rental	
contract	in	the	registration.

5.	 	Unlocking	of	contract	information	for	third	parties:	during	the	life	cycle,	
the	property	owner	will	share	information	with	third	parties,	such	as	for	(re)
financing.	With	such	changes,	checks	are	performed	on	currentness	and	
completeness.

Two	important	reactions	emerged	during	the	presentation	of	the	research	results	
on	18	May	2017.	Firstly:	during	the	explanation	of	the	developed	platform,	
responses	were	gauged	among	the	attendees.	60%	of	them	want	to	apply	or	are	
already	applying	Blockchain.	98%	are	convinced	that	Blockchain	will	affect	the	real	
estate	market.	Only	4%	think	there	is	too	much	transparency	due	to	Blockchain.	
These	results	show	confidence	in	Blockchain	and	that	parties	in	the	real	estate	
sector	want	to	get	started.	And	secondly:	the	human	factor	is	seen	as	the	biggest	
obstacle	to	the	actual	application	of	the	Blockchain.	Blockchain	is	a	disruptive	
innovation,	potentially	changing	the	current	roles	and	tasks	of	players	within	
the	real	estate	market.	In	this	sense,	it	is	about	more	than	just	a	technological	
innovation.	Organizational	change	and	adaptation	of	processes,	work	and	methods,	
as	a	result	of	the	technological	capabilities	that	Blockchain	will	offer,	are	expected	
to	be	a	challenge.
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Roadmap Next Economy Metropolitan Region Rotterdam-The Hague: http://mrdh.nl/RNE 

5.3 Regionally
In	February	2017,	Groningen	was	the	hub	of	the	latest	internet	technology	with	
the	Blockchain	Hackathon	2017	at	The	Big	Building	in	Groningen.	The	purpose	
of	this	and	further	hackathons	is	to	share	knowledge,	find	solutions	and	further	
develop,	connect,	strengthen	and	accelerate	the	system	through	collaboration	and	
the	creation	of	opportunities	for	all	stakeholders.	Four	hundred	participants,	fifty-
five	teams	from	eleven	countries,	laid	the	foundation	for	Blockchain	applications.	
This	is	the	world’s	largest	Blockchain	hackathon	so	far.	Themes	were	international	
negotiation	and	enterprise,	future	retirement	chains,	energy	transition,	digital	
identity	and	public	services.	Several	organizations	attached	their	names	to	the	
hackathon:	Chamber	of	Commerce,	APG,	PGGM,	ICTU,	Energy	Academy	Europe,	
Nuon/Vattenfall	and	the	NV	Nederlandse	Gasunie.

Furthermore,	at	the	regional	level,	Blockchain	is	mainly	applied	in	the	form	of	
collaborations	of	administrations	of	(semi-)governments.	An	example	of	this	has	
been	the	Stadjerspas.nl	over	the	last	year.	This	gives	low-income	residents	of	the	
municipality	of	Groningen	discounts	on	activities	and	products	such	as	museum	
visits,	and	library	and	sports	clubs	membership.	In	Groningen,	the	number	of	users	
increased	from	5,000	in	the	first	quarter	of	2016	to	15,000,	with	3,000	transactions	
per	month	(Zuidam	2016)	in	May	2017.	Many	large	municipalities	are	working	
on	such	constructions.	Policy	makers	also	want	to	make	more	use	of	vouchers	
for	energy	with	Blockchain’s	transaction	infrastructure.	A	further	application	for	
(regional)	real	estate	is	not	expected	immediately,	but	could	easily	follow	the	above-
mentioned	developments.	
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In	the	summer	of	2017,	Bloqhouse	launched	a	pilot	in	Amsterdam	the	results	of	
which	are	not	public	(yet).	Bloqhouse	users	can	invest	in	buying	shares	from	10	
euros	upward	and	thereby	become	part	owners	of	real	estate.	They	are	thus	entitled	
to	part	of	the	rental	income	and	the	value	development.	The	question	is	how	this	
will	further	develop	in	the	coming	period.	

The	Investment	and	Development	Agency	for	the	Northern	Netherlands	(NOM)	
is	working	on	ten	pilot	projects	on	various	ICT	developments	and	collaborating	
closely	with	various	companies	and	knowledge	institutions	to	further	develop	new	
technologies.	Examples	of	these	collaborations	are	in	the	field	of	Energy	with	the	
NV	Nederlandse	Gasunie,	public	service	with	DUO,	Hanze	University	of	Applied	
Sciences	Groningen	and	RDW,	and	in	the	area	of	healthcare	with	the	UMCG.

In	conclusion,	it	can	be	said	that	regionally,	there	have	not	really	been	any	
pilots	using	Blockchain	in	real	estate	processes	so	far.	Now	that	it	is	clear	which	
developments	of	Blockchain	are	taking	place	at	different	levels,	its	influence	on	the	
value	chain	of	real	estate	can	be	outlined.

Opening of Dutch Blockchain in Groningen by Prince Constantijn van Orange, Special Envoy of Start-up Delta 

on February 13, 2017.
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6.  Blockchain and the impact on the value chain 
of real estate

The	value	chain	consists	of	the	ownership	of	real	estate	and	the	cash	flows	around	
it	when	traded.	In	this	value	chain,	the	Cadastre,	the	notary,	the	owner	and	the	
banks	play	a	role.	Blockchain	technology	can	play	a	role	in	efficiency	in	the	chain.	
Whether,	for	example,	the	notary	or	the	cadastre	will	maintain	their	role	in	the	
value	chain	is	the	question.	As	disappointing	as	it	was	for	Kodak,	the	company	was	
unable	to	take	the	step	from	analogue	to	digital	photography,	even	if	the	company	
itself	had	developed	the	technology.	The	real	revolution	in	photography	happened	
outside	Kodak	because	we	started	taking	more	pictures	and	sharing	them	with	
each	other	faster.	This	resulted	in	a	different	value	chain	than	that	of	photo	rolls,	
chemicals	and	photo	paper.

The	developments	of	Blockchain	are	comparable	with	the	rise	of	the	internet.	
Essentially,	it	is	a	global	exchange	of	information,	and	the	element	of	value	
exchange	is	now	added	by	Blockchain.	The	unique	thing	about	Bitcoin	is	it	
counteracts	spending	money	twice.	But	the	true	meaning	of	the	Blockchain	
technology	for	real	estate	processes	still	needs	to	be	investigated.	Many	stakeholders	
see	the	developments,	as	well	as	developments	around	PropTech,	but	still	have	to	
find	their	own	role.	It	is	therefore	mainly	about	cooperation	in	the	value	chain.	
For	this	we	look	at	applications	of	PropTech,	Blockchain	and	data	ethics	in	the	real	
estate	sector	and	the	changes	in	it.

Collaboration in the value chain: http://www.duidelijkdtz.nl/optimaliseren/Blockchain-innovatie-in-vastgoed/ 
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6.1 PropTech, Blockchain and data ethics
Before	we	continue	with	Blockchain,	it	is	also	important	to	explore	technology	in	
user’s	buildings	further.	PropTech	is	a	merger	of	Property	and	new	Technology,	
and	refers	to	technology	such	as	the	allocation	of	parking	and	workplaces	to	
users	and	apps	that	allow	a	workplace	to	be	customized	to	personal	preferences.	
Users	often	expect	higher	service	levels,	like	people	expect	in	other	sectors	such	
as	banks,	healthcare,	education,	and	so	forth.	An	example	of	a	high	level	of	real	
estate	services	is	zuidasoffices.amsterdam,	which	offers	many	facilities:	hotels,	
restaurants,	tailors,	train	times	and	office	spaces.	PropTech	offers	advantages	for	
increasing	user	satisfaction,	health	and	performance.	New	technologies	like	Virtual	
and	Mixed	Reality	(VR/MR),	artificial	intelligence,	the	use	of	IT	technology	in	
industrial	systems	and	PropTech	(RICS	2017)	are	changing	how	we	use,	understand	
and	interact	with	real	estate.	Digital	transformation	has	an	impact	on	the	use	of	
real	estate,	and	should	therefore	be	in	part	determinative	of	strategy	for	future-
proofing,	and	consequently	for	the	viability	of	real	estate.	How	can	Blockchain	
support	this?

Zuidasoffices.amsterdam, an example of PropTech. PropTech 1.0 was created around 2000 with the rise of real 

estate search engines like Rightmove in the United Kingdom, Trulia in the United States and the Dutch Funda 

(2001). Source: Savills.

Characteristic	of	Blockchain	is	that	it,	like	money,	can	only	be	spent	once.	A	
Blockchain	transaction	cannot	be	copied	and	a	parallel	can	thus	be	drawn	to	the	
real	estate	sector.	The	possibilities	are	in	the	value	chain	of	real	estate:	ownership,	
possession,	characteristics	and	transaction,	the	transfer	of	ownership	and	
possession,	with	elements	of	transparency	of	money	streams	in	the	financial	market	
surrounding	that.	This	is	currently	not	(yet)	elaborated.	Blockchain	technology	
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can	add	value	for	the	cadastre,	notary	or	broker.	A	few	but	not	an	exhaustive	list	of	
examples	of	possible	concrete	applications	are	for	example	(DTZ,	2016):
•	 	There	have	been	laws	and	regulations	for	Alternative	Investments	Fund	

Managers	Directive	for	real	estate	fund	managers	for	a	number	of	years.	An	
important	issue	is	safeguarding	assets,	i.e.	determination	of	ownership.	This	
problem	is	more	effectively	eliminated	with	Blockchain.	

•	 	Brokers	can	use	Blockchain	technology	to	register	ownership	of	objects	and	in	
case	of	change	through	sales	or	rental,	all	relevant	data	can	be	easily	checked.

•	 	The	use	of	Blockchain	also	makes	it	possible	to	document	building	
characteristics,	such	as	building	drawings,	BIM	applications,	maintenance	
history,	ownership	history	and	all	other	official	documentation	for	a	building	
that	comes	from	different	parties.	This	means	that	when	transferring	a	
building,	all	documentation	is	automatically	presented	and	transferred.

The	artificial	intelligence	through	the	algorithmizing	of	the	Blockchain	will	
increasingly	play	a	role	in	the	decision	taking	process	of	learning	organizations.	
Harari	(2017)	states	that	the	world	could	be	subject	to	dataism,	a	data	belief	that	
every	human	act	is	a	matter	of	the	right	algorithms	and	sufficient	data	processing	
capacity.	Internationally,	there	is	currently	only	limited	research	on	the	influence	
of	algorithms	on	society	and,	in	particular,	the	economy.	A	proposal	under	
Responsible	data	science	in	the	Netherlands	was	rejected	by	the	NWO	in	2016	
(Stolze	2017).	Artificial	intelligence	and	its	influence	on	society	is	not	new.	It	
originated	in	the	1930s	with	Alan	Turing’s	Turing	Machine,	with	which	he	broke	
the	German	Enigma	Code	and	started	the	end	of	the	Second	World	War.	Science	
has	been	looking	for	some	time	for	a	computer	that	can	withstand	the	Turing	
test.	Another	example	of	the	great	influence	of	algorithms	is,	for	example,	the	
Coin	algorithm	developed	by	JP	Morgan.	This	is	a	software	program	that	can	read	
thousands	of	contracts	in	a	short	period	of	time	and	provide	an	opinion	instead	
of	ordinary	lawyers	spending	300,000	hours	on	them	(Stolze,	2017).	It	is	good	to	
realize	that	(thinking)	processes	and	decisions	are	being	outsourced	by	algorithms.	
This	artificial	intelligence	cannot	use	a	combination	of	hard	and	soft	factors	to	
make	considerations.	The	question	is	whether	we	will	use	the	big-data	models	
correctly	and	not	inadvertently	bring	about	inequality,	discrimination	and	reduced	
vigilance.	That	technology	is	developing	faster	than	the	adaptability	of	people	
is	also	not	new:	the	parachute	was	invented	only	after	the	first	plane	flew.	Ethics	
for	individuals	and	organizations	remains	important	for	judging	and	deploying	
data	well	(RICS	2007a	and	2007b)	because	we	are	producing	an	extreme	amount	
of	data	that	is	increasingly	difficult	to	secure,	but	also	more	difficult	to	organize,	
archive	and	keep	accessible.	But	what	are	the	changes	in	the	real	estate	sector	at	the	
moment?
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6.2 Changes in the real estate sector
Looking	at	the	activities	in	the	Dutch	real	estate	investment	market,	a	quantitative	
analysis	by	the	NVM	(NVM,	2016b;	NVM,	2017a)	concludes	that	approximately	
11	billion	euros	were	invested	in	real	estate	in	the	Netherlands	last	year,	of	which	
approximately	8	billion	euros	was	in	offices,	commercial	buildings,	shops	and	
hotels.	This	investment	market	is	driven	mainly	by	the	ample	availability	of	
capital,	interest	rates,	economic	recovery	and	more	leases.	For	foreign	investors,	
the	attractive	initial	yield	was	above	all	a	decisive	driving	force.	The	NVM	further	
sees	(1)	that	internationalization	continues,	(2)	that	there	is	an	increased	interest	
in	offices,	(3)	that	commercial	spaces	are	popular,	(4)	that	hotels	in	Amsterdam	are	
popular,	(5)	that	there	is	less	interest	in	retail	investments	and	(6)	that	there	is	great	
demand	for	rental	housing.

The	real	estate	market	in	general	is	therefore	constantly	moving,	but	how	can	
the	real	estate	sector	anticipate	Blockchain?	According	to	the	Real	Estate	Report	
2016	from	the	FGH	Bank	(2016),	despite	the	recovery	of	economic	growth	and	the	
greater	willingness	to	invest	in	the	Netherlands,	there	still	remains	a	vacancy	of	
about	40	million	m2	for	which	there	is	no	solution	yet.	This	applies	not	only	to	
offices	and	shops,	but	also	to	care	homes,	neighborhood	centres,	churches,	schools,	
showrooms,	agricultural	buildings	and	commercial	buildings.	This	vacancy	has	
arisen	because	we	need	less	space	to	deliver	the	same	economic	performance.	In	
addition	to	the	excessive	construction	production,	the	overcapacity	according	to	
FGH	is	mainly	due	to	the	fact	that	the	real	estate	sector	has	not	adequately	adapted	
to	the	changing	environment.	There	are	a	number	of	changes	in	society	and	the	
economy	that	greatly	affect	the	real	estate	sector:
1.	 	The	number	of	workers	and	consumers	does	not	grow	automatically.
2.	 	Existing	Dutch	sectors	are	changing	under	the	influence	of	digitalization,	

automation	and	robotization.	The	(professional)	population	increasingly	
consists	of	‘digital	natives’.

3.	 	The	space	usage	per	person	is	decreasing:	the	use	of	facilities	is	becoming	more	
important	than	their	ownership.

4.	 	Increasing	internationalization	of	Dutch	real	estate	users	and	investors.

Global	developments	affect	the	Dutch	economy.	Think	of	tensions	on	the	world	
stage	with	wars	and	migrants,	macroeconomic	developments	such	as	changing	
world	trade,	slowdown	in	growth	in	countries	such	as	China,	Russia,	Brazil,	
Argentina	and	South	Africa	and	users	who	want	flexibility	in	products	and	services.	
The	latter	demands	options	and	customized	spaces	in	the	real	estate	sector.	The	real	
estate	sector	is	also	a	safe	haven	for	investors.	To	keep	it	that	way,	according	to	the	
FGH,	the	investment	and	user	market	should	also	be	balanced	in	the	long	term.	
This	can	be	achieved	by	being	conservative	about	adding	unnecessary	real	estate	
meters	to	prevent	capital	destruction.	
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The	Dutch	economy	is	strong,	but	vulnerable.	Our	strength	lies	in	exporting	
products	and	services	abroad,	especially	food	and	agricultural	products.	This	is	
due	to	our	high	labor	productivity,	digital	infrastructure	and	the	use	of	smart	
applications.	However,	aging	will	decrease	the	number	of	workers.	Therefore,	
we	need	to	compensate	with	higher	labor	productivity	to	stay	competitive.	This	
requires	innovation.	A	strong	competitive	position	is	an	important	pillar	under	the	
basic	potential	of	Dutch	real	estate.	

How do we want to live and work and house ourselves in the future?

Young	generations	organize	their	lives	and	work	in	a	new	way.	This	has	
consequences	for	the	demand	for	space	and	how	it	is	used.	New	generations	are	
looking	for	‘smart	solutions’	for	all	the	issues	in	our	society.	Think	of	The	Edge	in	
Amsterdam,	the	icon	of	automation,	or	Patch	22	in	Amsterdam,	a	smart	wooden	
design	for	flexible	use.	The	quality	of	the	digital	infrastructure	and	high-quality	
products	offer	more	flexibility	and	quality	for	the	user.	Chains	are	more	efficient	
and	integrated	and	this	means	less	time,	less	space,	so	less	cost.	The	real	estate	
sector	therefore	does	not	benefit	from	additional	meters,	but	from	strengthening	
existing	locations	through	new	construction	or	redevelopment,	especially	at	strong	
locations.	It	is	not	so	much	about	the	building	(supply)	but	about	responding	to	
the	demand	with	total	housing	solutions.	Consider	the	real	estate	as	a	flexible	total	
service	with,	for	example,	flexible	contracts.

Due	to	the	aging	and	shrinking	labor	force,	there	will	be	-	despite	the	increase	
in	refugees	-	a	substitute	demand	for	the	office	and	commercial	space	market.	
However,	there	are	new	real	estate	opportunities	in	growing	sectors	such	as	leisure,	
healthcare,	senior	housing	and	sports	and	health	facilities.	FGH	outlines	four	
possible	future	scenarios	and	the	impact	on	real	estate	in	its	studies.
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Scenario 1  Too few new investments, so that the growth of labor productivity is insufficient. Insurmountable 

overcapacity which leads to less and less market effect in the real estate sector. Towards 2025, 

this mainly results in a drop in demand for shops.

Scenario 2  New economic growth is created, exports and domestic spending rise. Renewed confidence 

leads to a growing demand for space. New construction displaces existing construction, but the 

choice of companies to rent for longer times still makes investment in real estate attractive. 

Scenario 3  Economically, we make little progress. Labor productivity grows due to the supplantment of 

people for smart devices and machines. The user is central and efficiency and flexibility increase. 

Both the customer and the real estate entrepreneur work together in finding smart investments. 

Towards 2025, there is a strong decline in demand for shops and offices. At the same time, 

there is an increasing demand for rented accommodation. 

Scenario 4  Growth is achieved by meeting the demands of society and companies as well and as efficiently 

as possible. This can be done by working innovative and solution orientated. This will enable 

chains to be fully integrated. Optimal design of the built environment that serves the user. New 

ideas arise about real estate and new scalable solutions to housing issues. Parties investing 

in ‘smart’ housing services are better able to let and to sell projects. Providers and users of 

real estate help each other. Toward 2025, there is primarily an increase in demand for rented 

accommodation, i.e. 13%. At the same time, there is an equally large drop in demand for shops 

in 2025.

Figure 3: Four future scenarios and the impact on real estate
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Conclusion

In	conclusion,	the	scenarios	indicate	a	slight	(2%)	to	stronger	(13%)	increase	in	
demand	for	rented	accommodation	in	2025	compared	to	2016.	There	will	be	a	
sustained	demand	for	housing	because	housing	occupancy	continues	to	decline,	
starters	purchase	a	home	later	and	a	larger	part	of	the	population	is	looking	for	
flexibility	and	temporary	housing	solutions.	Think	of	(temporary)	second	homes	
like	expat	houses	or	pied-à-terres.	Only	in	scenario	2	is	there	a	(slight)	increase	in	
demand	for	shops	(2%)	and	offices	(7%)	in	2025	compared	to	2016.	This	demand	for	
space	would	arise	as	a	result	of	productivity	growth.	All	the	other	scenarios	assume	
a	decline	in	demand	for	shops	and	offices	in	2025	compared	to	2016,	ranging	from	
a	decrease	of	28%	to	13%.	The	demand	for	commercial	space	decreases	slightly	in	
scenarios	1,	2	and	3	by	1	to	6%.	The	only	increase	in	demand	can	be	expected	in	
scenario	4	with	2%.

In	short,	according	to	the	Real	Estate	Report	2016	(FGH),	there	is	a	high	
probability	that	the	vacancy	in	the	existing	supply	of	offices,	shops,	commercial	
spaces	and	social	real	estate	will	be	permanent.	It	is	therefore	about	real	estate	
entrepreneurship.	National	control	over	the	total	vacancy	is	desirable.	Long-term	
trends	and	developments	per	real	estate	sector	are	for:
•	 	Offices market: In	the	long	term,	a	supply	reduction	and	enhancement	of	

the	sustainability	of	the	(existing)	supply	are	needed	to	improve	the	value	
perspective.	The	demand	for	offices	will	go	up,	the	supply	will	go	down	due	to	
withdrawal	from	the	market	and	more	office	investments	(NVM	2017a).

•	 	Retail market: Total	retail	usage	shrinks	in	the	longer	term	(2025)	by	possibly	
25%.	Retail	locations	with	unique	qualities	and	a	high	service	area	become	more	
attractive	as	an	investment	with	good	prospects	(NVM	2017b,	Dynamis	2016a).

•	 	Commercial space market: An	increasing	demand	for	commercial	space	in	
logistics	and	modern	production.	Usage	(and	service	life)	of	commercial	space	
becomes	more	flexible;	the	average	service	life	decreases	and	thus	the	payback	
time	(Dynamis	2016).

•	 	Rented accommodation market: The	value	perspective	of	rented	
accommodation	is	favourable	in	the	short	and	medium	term,	due	to	more	
demand	than	supply	with	prospects	for	the	middle	segment	(PBC	2017).	There	
is	no	bubble	in	the	housing	market	in	the	big	cities	at	this	time.	Due	to	the	
overheating	(1)	in	the	big	cities,	families	mainly	relocate	to	neighbouring	
municipalities	looking	for	affordable	homes.	The	housing	market	then	
accelerates	there	(2).	People	in	the	rest	of	the	country	move	away.	The	housing	
market	there	remains	in	a	slump	(3)	(The	Nederlandse	Bank	2017).

•	 	Investment real estate market: Differences	between	initial	returns	for	good-
quality	property	and	other	real	estate	continue	to	increase.	Expectations	are	that	
the	investment	market	will	now	be	more	successful	and	will	remain	dynamic	
(NVM	2017c).
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•	 	Real estate financing market: Banks	are	increasingly	the	financial	agent	
between	real	estate	investors	and	investors.	There	seems	to	be	momentum	for	
further	expansion	of	the	real	estate	financing	portfolio	(Syntrus	Achmea	2017).

•	 	Logistics real estate market:	The	research	of	Savills	(Oers,	D.	van,	N.	Poppelaars	
and	J.	Jansen	2017)	gives	three	key	trends	that	will	be	determinative	in	2017	for	
the	logistics	real	estate	market:	(1) the	extent	of	new	logistics	developments	
continues	to	increase.	Ten	years	ago,	an	average	new	development	was	16,900	
m²;	now	it	is	over	28,850	m².	The	demand	for	new	distribution	centres	is	not	
yet	declining,	and	Savills	also	expects	more	of	such	XL	developments	in	2017,	(2)	
the	growth	of	e-commerce. Online	spending	grew	by	18.7%	in	2016	compared	
with	the	previous	year.	In	order	to	be	able	to	further	facilitate	this	growth,	
the	supply chain	must	be	modernized	and	optimized,	(3)	political	and	economic	
uncertainty.	

•	 	Social real estate market: The	Barometer	for	Social	Real	Estate	2017	(Veuger	
et	al.	2017)	gives	clear	insights	into	future	issues	regarding	social	property.	

Fallen Star (2012, Do Ho Suh), The house of South Korean artist Do Ho Suh, which can be placed on existing 

buildings.
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6.3 Real estate and Blockchain internationally: first pilots 
The	Cadastre	is	currently	internationally	exploring	the	possibilities	of	Blockchain,	
where	various	movements	can	be	observed.	Some	countries	like	Georgia	and	
Sweden	are	actually	testing	with	Blockchain.	Estonia	and	Dubai	are	also	running	
pilots,	but	doing	so	in	silence.	Countries	like	Ghana,	Georgia	(US)	and	Brazil	have	
different	ideas,	but	have	not	(yet)	worked	these	out	(Vos	2017).	The	Bitfury	Group	
is	currently	working	on	a	number	of	studies	in	Georgia	(US).	The	government	in	
Honduras	has	started	a	project	to	register	land	that	has	not	yet	led	to	any	results	
and	publications	and	was	recently	stopped	(Drucker	2106).	Within	the	Cadastre,	
an	international	expert	team	is	working	on	further	exploration.	In	conclusion,	
Vos	(2017)	states	that	Blockchain	is	not	yet	proven	in	practice	internationally	and	
that	completeness	and	transparency	are	the	conditions	for	being	able	to	make	
Blockchain	a	success.

In	Sweden	(Salmeling	and	Fransson	2017)	a	test	environment	has	been	built	as	part	
of	The Land Registry project in the	Blockchain	to	understand	Blockchain’s	technology,	
processes	and	security	issues	that	need	to	be	considered	and	given	legal	form.	The	
Blockchain	tested	here	for	real	estate	is	implemented	by	a	group	of	public	and	
private	entities.	In	this	test	environment,	it	has	been	found	that	six	features	are	
important	for	a	safe	process	(Salmeling	and	Fransson	2017:	4-5).	The	next	steps	they	
will	take	concern	the	technical	environment,	technology	and	process	integration,	
more	partners	and	projects,	legal	conditions	and	lobbying,	ownership	and	control.	
The	value	of	possible	Blockchain	solutions	for	real	estate	lie	mainly	in	a	more	
effective	and	more	efficient	method	of	transactions,	a	better	foundation	for	better	
investment	and	new	developments	for	the	mortgage	market.	All	this	will	then	grow	
into	more	trust	in	fundamental	parts	of	an	economy:	land	and	real	estate.

Data, Blockchain and the Cadastre
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6.4 Real estate and Blockchain nationally: digital solutions
On	the	national	level,	there	are	a	number	of	Blockchain	pilots	with	real	estate:	
(1)	open	data	from	the	Cadastre,	(2)	government-wide	pilot	on	the	possibilities	
for	processes	and	(3)	a	pilot	by	the	Living	Environment	and	Transportation	
Inspectorate	(ILT).	For	the	government-wide	pilots,	primarily	the	processes	of	real	
estate,	aviation	and	ships	are	being	investigated,	in	which	the	process	of	registration	
of	ships	in	the	Blockchain	is	now	being	investigated	(Vos	2017).

In	the	Netherlands,	Blandlord	crowd	ownership	has	been	introduced	and	is	
utilizing	Blockchain.	The	ownership	of	the	real	estate	is	then	divided	between	a	
number	of	owners	and	fits	into	the	philosophy	of	a	sharing	economy:	a	group	of	
equals	collectively	takes	responsibility	for	the	property	without	debt	or	mortgages.	
No	public	information	is	available	yet	about	the	results	to	date.

Deloitte	(2017)11	explored	eight	trends	that	will	have	a	major	impact	on	the	real	
estate	industry.	In	random	order:
•	 	Cyber risk:	smart	buildings	increasingly	form	an	important	competitive	

advantage	and	can	even	generate	new	revenues.	However,	the	emergence	of	
these	‘smart	buildings’	also	brings	along	points	of	attention,	including	cyber	
risks.

•	 	Crowdsourcing:	crowdsourcing	is	on	the	rise.	More	and	more	companies	are	
seeing	opportunities	in	utilizing	the	knowledge,	expertise	or	creativity	of	a	large	
group	of	people	online.	This	method	allows	for	a	more	flexible	workforce	and,	
consequently,	a	flexible	shell	of	office	space.

•	 	Smart mobility:	when	travellers	can	use	their	travel	time	fully	productively,	
for	example	with	self-driving	cars,	what	will	this	mean	for	housing	prices,	for	
example?	This	is	now	often	based	on	location,	but	what	if	location	does	not	
matter?

•	 	Future of work:	the	changing	jobs	are	not	only	arise	from	organizations;	
employees	also	have	different	expectations	of	their	employer.

•	 	Blockchain 2.0:	Blockchain	offers	enormous	opportunities,	and	the	real	estate	
industry	is	increasingly	experimenting	with	this	distributed	trust.

•	 	Standardization:	we	expect	more	collaboration	in	the	future	on	sharing	and	
exchanging	data.	These	data	partnerships	offer	a	lot	of	added	value.

•	 	Ports:	Three	major	topics	will	(have	to)	receive	a	lot	of	attention	from	the	
maritime	sector	in	the	coming	period:	smart	ports,	increasing	cooperation	
between	seaports,	new	niches	(at	the	expense	of	fossil	fuels).

•	 	Smart cities:	increasingly,	digital	technologies	will	be	used	to	solve	urban	
challenges.
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1.  Entrepreneurship & innovation - Productivity - Local & global interconnectedness

2.  Green buildings - Green energy - Green urban planning

3.  Enabling supply & demand side policy - Transparency & open data - ICT & e-government

4.  Healthy - Safe - Culturally vibrant & happy

5.  Mixed-modal access – Prioritized & non-motorized options – Integrated ICT

6.  21st century education – Inclusive society – Embrace creativity

Figure 4: What makes a smart city? Source: Boyd Cohen PhD on Fast Company12

6.5 Real estate and Blockchain regionally: Groningen as a flywheel
With	the	aforementioned	developments,	there	are	also	many	possibilities	to	
investigate	disruption,	Blockchain	and	real	estate	and	to	collaborate	on	the	
four	themes	of	the	Research	Centre	for	Built	Environment	NoorderRuimte:	
Demographic	Transition,	Earthquakes,	Health	&	Wellbeing	and	Sustainability	
(Veuger	et	al.	2015).	But	what	are	the	issues	on	those	four	themes	related	to	
disruption,	Blockchain	and	real	estate?	

Demographic decline and the city on the rise

Demographic	decline	in	the	region	and	growth	of	the	city	of	Groningen	are	two	
often-discussed	issues	in	the	region	and	not	significantly	different	from	the	
Randstad	compared	to	the	surrounding	area	(Meier,	Reverda	and	Van	der	Wouw	
2015).	In	addition	to	vacancies,	there	is	also	room	for	renewal	and	change.	Space	
also	gives	new	insights	because	perspectives	are	changing.	According	to	Bock	
(2016),	two	perspectives	are	particularly	interesting:	(1)	the	connection	between	
social	and	spatial	inequality	and	(2)	the	significance	of	increasing	mobility.	The	
research	that	Bock	will	do	in	the	coming	years	is	about	understanding	the	origin	
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and	identifying	demographic	decline	and	anticipation	regions	that	form	part	of	
the	process	of	spatial	inequality	between	central	areas	of	the	cities	Leeuwarden	and	
Groningen	and	the	periphery.	Real	estate	plays	an	important	role	in	that	because	
users	of	facilities	do	not	have	municipal	boundaries	(Meier	and	Bovenhoff	2014)	and	
accessibility	is	more	determinative	of	use	than	the	immediate	proximity	of	facilities.

The	fact	that	there	are	differences	between	the	city	and	the	countryside	is	not	
new	and	often	less	great	than	imagined.	The	Central	Planning	Bureau	(CPB)	
(Steenbekkers,	Vermeij	and	Van	Houwelingen	2017)	notes	that	known	contrasts	
between	cities	and	countryside	with	different	types	of	villages	have	not	been	
systematically	different	in	recent	years.	With	this,	differences	have	not	increased	
and	so	the	existing	gap	has	not	changed.	The	liveability	in	declining	regions	
decreases	because	facilities	disappear,	but	residents	do	not	evaluate	this	change	
as	negative,	according	to	the	CPB	investigations.	This	conclusion	is	in	line	with	
previous	conclusions	from	the	study	of	the	housing	market	and	liveability	study	of	
the	Groningen	earthquake	area	by	Boelhouwer	et	al.	(2016).	None	of	this	alleviates	
the	vulnerable	position	of	the	villages	and	their	inhabitants.	According	to	the	CPB,	
it	is	important	to	reflect	on	the	changing	circumstances	and	the	action	perspective	
that	can	be	anticipated:
1.	 	If	it	turns	out	that	liveability	and	self-reliance	fall	short,	it	is	sensible	and	

necessary	to	establish	and	utilize	connections	between	the	region	and	the	city,	
and	to	aim	for	a	revision	of	the	regional	economic	policy.

2.	 	It	is	good	to	think	about	technologies	that	can	change	the	structure	of	society,	
and	thus	the	city	and	the	region.	Increasing	independence	of	time	and	place	are	
among	the	possibilities	for	further	investigation.

3.	 	New	forms	and	sources	of	social	cohesion	can	provide	another	route	to	
achieving	the	necessary	transition	of	society.	Space	in	the	region	and	knowledge	
from	the	city	can	provide	cohesion	and	tension.	Pre-conditions	from	the	
government	can	guide	the	transition	and	ensure	that	spatial	values	are	a	source	
rather	than	a	struggle.

Lines	to	guiding	transition	are	also	specified	by	the	lectorate	Shrinkage	&	Living	
Environment	(Bulder	2017),	activities	are	identified,	and	projects	are	rolled	out	
with	stakeholders.	The	Knowledge	Agenda	Knowledge	Network	Noord-Nederland	
2017	developed	by	Bock	and	Bulder	(2017),	which	is	built	around	the	themes	of	
liveability	and	healthcare,	economic	vitality,	the	city-countryside	relationship	and	
spatial	inequality	is	complementary	to	applied	scientific	research.	
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The	three	northern	provinces,	the	Ministry	of	Economic	Affairs	and	the	
municipalities	of	Assen,	Emmen,	Groningen	and	Leeuwarden	aim	to	increase	
the	competitiveness	of	the	Northern	Netherlands	by	intervening	in	the	living	
environment	(Zwarte	Hond	2017).	They	have	three	main	tasks:	(1)	strengthening	
economic	structure,	(2)	strengthening	environmental	qualities	and	(3)	improving	
the	connection	of	the	Northern	Netherlands.	Groningen	in	particular	is	growing	
quickly	due	to	the	fact	that	in	2019	Ten	Boer	and	Meerstad	will	be	added	to	
Groningen,	which	will	make	Groningen	the	5th-largest	city	in	the	Netherlands	
with	a	future	of	an	estimated	250,000	inhabitants.	Groningen	is	working	on	the	
issue	of	where	it	wants	to	be	as	a	city	in	2030	(The	Next	City.	Hoe	zie	je	de	stad?),	
what	choices	should	be	made	in	this	context	and	what	the	impact	is	on	real	estate	
in	the	city.	The	recommendation	from	the	SER	(2015)13	already	indicates	that	the	
development	and	utilization	of	talent	and	entrepreneurship	must	be	central	in	
order	to	ensure	as	much	as	possible	that	people	contribute	to	and	benefit	from	
the	success	of	the	city	of	Groningen.	Cooperation	between	all	stakeholders	in	the	
region	is	then	essential.	Administrative	alignment	and	management	are	required	to	
prevent	things	from	becoming	disjointed	(Veuger	2016a	and	2016b)	and	Blockchain	
could	play	a	supportive	role	here.

Figure 6: The city on the rise, Planning agency for the living environment (2015). Current and historical 

demographic data come from the CBS. The data for the future are based on the regional population and household 

forecast of the PBL and CBS (2013). The distribution in urban areas, surrounding areas and elsewhere in the 

Netherlands is based on a methodology of the OECD (2012).

2000 2010 2020 2030 2040

0

2

4

6

8

10
miljoen personen

Stad

Ommeland

Overig

Prognose

Groningen
+25.000

Eindhoven
+19.000

Arnhem
+14.000

Utrecht
+71.000

Amsterdam
+73.000

Den Haag
+61.000

Ro�erdam
+12.000

Bevolkingsgroei 
en -afname

Bevolking

2000-2014

De kaart is opge-
bouwd uit een grid 
van 2x2 kilometer. 

De groei en afname 
kleiner dan 100 
personen per gridcel 
zijn niet weergegeven. 

Wereldwijd trekken mensen naar de stad 
en dat zal volgens de prognoses van de 
VN de komende decennia niet 
veranderen. Bestuurders en onderzoekers 
spreken inmiddels van een ‘urban age’: 
het tijdperk van de stad, waarin sociale 
en economische activiteiten zich steeds 
meer concentreren in grote stedelijke 
agglomeraties. Net als de rest van de 
samenleving hebben steden te maken 
met grote problemen, zoals 
klimaatverandering, milieuvervuiling, 
uitpu�ing van grondsto�en en 
sociaaleconomische ongelijkheid. Gezien 
de progressieve ontwikkeling van steden, 
moeten oplossingen voor deze 
problemen deels op de schaal van steden 
en stedelijke agglomeraties worden 
gevonden (zie onder meer UNEP 2013).

In de Nederlandse steden lijken de zaken 
relatief goed op orde. Zo is de 
milieuvervuiling in de afgelopen decennia 
sterk verminderd. Daarnaast is de 
lee�aarheid en aantrekkelijkheid van de 
stad duidelijk verbeterd. Na een periode 
van terugloop tussen 1960 en 1990 is er 
nu sprake van een bevolkingstoename in 
de steden. Ook voor de toekomst 
voorziet de regionale prognose van 
CBS/PBL (2013) een sterke concentratie 
van de bevolkingsgroei in stedelijke 
gemeenten. Vooral in en rond de grote 
steden wordt een toename verwacht. Bevolkingsgroei in de stad

Bevolkingsgroei in het ommeland

Bevolkingsgroei in overig Nederland

Stad 

Ommeland

Overig Nederland

Bevolkingsafname

De stad in trek

pb
l.n

l

4



36

Earthquakes, value decrease and compensation

On	January	21,	2015,	the	National	Coordinator	Groningen	(NCG),	Hans	Alders,	
received	the	final	conclusions	and	opinions	from	the	Housing	Market	Research	
from	the	steering	committee	Housing	Market	of	the	Dialogue	Board.	The	Housing	
Market	Research	is	a	broad	survey	of	various	aspects	of	the	housing	market.	Based	
on	the	results,	the	steering	committee	advises	the	NCG,	inter	alia,	to	maintain	the	
existing	value	increase	scheme,	to	provide	more	security	for	residents	and	owners	
who	want	to	sell	their	homes	and	to	apply	a	more	generic	purchase	arrangement.	

The	demographic	decline	and	earthquakes	have	led	to	the	loss	of	a	normal	
functioning	of	the	home	sales	market	in	the	earthquake	area.	Especially	the	
combination	of	shrinkage	and	earthquakes	is	a	poisonous	cocktail	for	the	future.	
The	restoration	of	the	home	sales	market	in	the	earthquake	area	lags	behind	the	
rest	of	the	province	of	Groningen	(excluding	the	municipality	of	Groningen)	and	
in	the	Netherlands.	This	is	evidenced	by	the	number	of	homes	for	sale,	based	on	
the	development	of	the	number	of	homes	sold,	the	selling	price,	the	sales	time,	the	
difference	between	the	transaction	price	and	the	asking	price,	the	number	of	homes	
for	sale	and	the	average	maturity	of	the	properties	available	for	sale.	In	the	NCG’s	
plan,	the	purchase	scheme	limits	itself	to	those	homes	whose	security	cannot	be	
guaranteed	fast	enough	or	where	the	cost	of	damage	repair	and/or	reinforcement	is	
greater	than	the	economic	value.	In	addition,	purchases	can	also	be	made	in	urgent	
situations.	The	researchers	advise	an	expansion	of	this	purchase	scheme	to	all	cases	
where	residents	cannot	sell	their	property	within	a	reasonable	time	for	a	reasonable	
price.	In	the	case	of	a	purchase	scheme,	it	can	best	be	connected	to	the	‘Moerdijk	
scheme’,	where	the	home	value	of	an	individual	home	is	calculated	by	indexing	the	
WOZ	value	from	the	past	to	the	present	time.	The	uncertainty	about	the	value	of	
the	house	is	an	important	negative	effect	of	the	earthquake	problem.	At	present,	
any	compensation	for	value	decrease	is	determined	only	after	sale.	For	a	good	value-
compensation	scheme,	it	is	important	that	it	be	simple	and	transparent,	allowing	
residents	to	estimate	in	advance	how	much	compensation	for	loss	of	value	they	are	
entitled	to	(Hanssen,	Top	and	Veuger	2015).	Blockchain	would	have	added	value	
here	in	the	sense	of	transparency	and	trust	in	the	present	and	future	of	valuation	
and	monitoring	of	earthquakes	across	the	full	breadth.
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BuildinG is being developed next to EnTranCe, the energy transition centre at the Zernike Campus in Groningen. 

BuildinG stands for ‘Build in Groningen’. This innovation platform was founded by the Economic Board of 

Groningen, the Hanze University of Applied Sciences Groningen, Bouwend Nederland and TNO. Together, they 

are stimulating the growth of earthquake-proof, lifespan-proof and energy-efficient construction. The Groningen 

test hall is an important facility where entrepreneurs, researchers and students come together to share and test 

their concepts. On Wednesday, June 1, 2016, the kick-off of the test hall building and the launch of the innovation 

programme took place. Source: Broekbakema and De Unie architects.

Sustainability and integrated transition

In	the	transition	to	an	energy-neutral	built	environment,	Rotmans	(2017)	states: 
‘The intention is that our country will be energy-neutral in 2030. If you then realize that households 
are responsible for about fifty percent of the CO

2
 emissions, you must make all seven million homes 

energy neutral. That is hundreds of thousands of homes per year. In the Stroomversnelling, 2,000 NOM 
homes (Investment and development agency for Noord-Nederland) have been realized in five years’ 
time, half of which are existing buildings. With their more than 2 million homes, housing corporations 
still have a good way to go. I regularly host meetings with housing corporations and hear two things. 
Of course, you can keep on waiting on new technology resistance; then a group of leaders forms and the 
resistance gradually decreases and then the big break-through comes.’ 
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According	to	Rotmans	(2017),	Groningen	could	see	a	major	breakthrough	as	a	
flywheel,	where	100,000	households	are	struggling	with	the	consequences	of	the	
earthquakes	resulting	from	gas	extraction	by	the	NAM:	‘Reinforcing and immediately 
making 100,000 homes energy neutral could be a flywheel for the rest of the Netherlands. There is 
urgency and money, making it attractive for pension funds and housing corporations to invest in the 
energy neutralization of the built environment. A salient detail is that Groningen can be a leader when 
it comes to making the Netherlands natural gasfree. In addition, the project in Groningen creates an 
estimated 150,000 new jobs. It is up to the new cabinet whether they will make a national virtue of 
Groningen’s emergency.’

Rotmans’	agenda	(2017)	consists	of	four	key	themes:	(1)	making	the	built	
environment	energy	neutral,	and	in	time,	energy-generating,	(2)	making	homes	
digital	and	smart	(within	ten	years	homes	will	manage	us:	by	using	sensors,	the	
internet	of	things	and	big	data,	homes	will	always	be	‘connected’),	(3)	a	circular	
or	recirculating	economy,	where	you	use	instead	of	own	and	(4)	making	homes	
lifespan-proof	so	you	can	serve	multiple	target	groups	with	the	same	property.	The	
most	ideal	thing	is	to	address	these	four	agenda	items	in	coherence,	depending	on	
the	different	situations	in	the	built	environment,	in	which	Blockchain	supports	the	
decision-taking	processes.

The new, ambitious building for the Energy Academy Is a new top institute in which business, education and 

science work together on research and innovation in the field of energy. In order to be able to realize the extreme 

sustainability energy assumptions, it has a special construction with large solar panels. The structure of almost 

15,000 m2 with BREEAM-level ‘Outstanding’ was delivered in October 2016 at the Zernike Campus Groningen. 

In addition to the new building of the Energy Academy Europe, a new, related energy building has already been 

realized at the Zernike Campus Groningen: EnTranCe. An important part of the Energy Academy Europe is the 

testing centre for applied research: the Energy Transition Centre (EnTranCe). Here, business, entrepreneurs and 

education are building tomorrow’s energy supply. As a result of the climate and environmental issue, there is a 

strong need worldwide for more innovation in the area of energy production, distribution and transport. Noord-

Nederland is involved in setting up EnTranCe. EnTranCe is an initiative of the Hanze University of Applied 

Sciences Groningen in association with BAM, GasTerra and Gasunie. Source: De Unie architects.
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Healthy ageing

At	the	end	of	2016,	the	Healthy	Ageing	Vision	(2017)	for	the	city	of	Groningen	was	
presented.	The	city,	partners	in	the	Groningen	Accord	and	Healthy	Ageing	Network	
Northern	Netherlands (HANNN)	are	a	catalyst	for	more	intensive	cooperation	
around	the	Healthy	City.	The	partners	organized	the	conference	Building	the	Future	
of	Health	in	2016,	an	international	conference	on	the	impact	of	the	physical	living	
environment	on	health	(Veuger	2016a).	After	this	conference,	the	partners	decided	to	
anchor	the	most	important	insights	in	the	city	in	the	form	of	an	integrated	approach	
to	the	city	of	Groningen	as	a	Healthy	City.	This	was	reflected	in	the	Healthy	Ageing	
Vision.	This	vision	forms,	for	the	long	term,	the	common	perspective	of	the	city	
and	has	six	guidelines	(G6)	that	will	serve	as	a	guide:	Active	Citizenship,	Accessible	
Green,	Active	Relaxation,	Active	Movement,	Healthy	Building	and	Healthy	Food.	
The	guidelines	are	also	anchored	in	municipal	policy	programs	such	as	the	health	
policy	Healthy	Together	in	the	City	and	the	new	ones	Environmental	Vision,	The	
Next	City.	With	G6	as	a	starting	point	and	keystone	for	all	multi-year	programmes,	
policy	developments	and	projects	of	the	city	of	Groningen,	they	want	to	make	the	
policy	programmes	Healthy	Ageing-proof.	Outsourcing	of	processes,	data	analyses	
and	hard	facts	by	Blockchain	combined	with	soft	factors	like	circumstances	and	
compassion	can	support	directors	in	taking	decisions.

The KAW business case was the foundation of the transformation of Berchhiem nursing home into a district care 

centre, De Friese Wouden, Drachten. Source: KAW Architects Groningen.
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7. Trust in a viable real estate economy

The	way	in	which	disruption,	Blockchain	and	real	estate	will	develop	in	the	coming	
years	are	not	the	only	obvious	characteristics	of	a	particular	era,	but	also	of	its	social	
impact	and	user	behavior.	This	also	applies	to	how	this	real	estate	transition	can	
best	be	tracked,	guided	and	utilized	in	society	at	the	international,	national	and	
regional	levels.	Disruptive	organizations	clearly	respond	to	the	viability	of	the	
(built)	environment	and	therefore	determine	competitive	strength.	This	affects	the	
current	and	future	valuation	of	real	estate.	The	value	of	the	possible	applications	
of	Blockchain	in	real	estate	processes	is	reflected	in	more	effective	and	efficient	
transactions,	increasing	transparency,	a	better	foundation	for	investment	and	new	
development	for	the	mortgage	market.	All	of	this	will	then	grow	into	more	trust	
in	the	fundamental	elements	of	an	economy:	land	and	real	estate	and	from	the	
‘internet	of	things’	to	an	‘economy	of	things’.	

Looking	at	the	impact	of	Blockchain	on	real	estate,	we	can	draw	a	number	of	
conclusions.	First	of	all,	the	relationship	between	Blockchain	and	real	estate	
has	not	yet	been	proven	in	practice.	It	is	expected	to	develop	further	in	the	
form	of	registering	transaction	processes	and	the	DNA	passport	of	a	real	estate	
object.	Secondly,	completeness	and	transparency	are	the	basic	ingredients	for	
trust	in	the	system.	Third,	real	estate	wants	to	remain	viable.	For	this	reason,	
an	offensive	approach	is	necessary	for	real	estate	and	management	to	connect	
with	social	demand.	Behavior	also	leads	to	new	earnings	models	of	the	social	and	
economic	spin-off	of	disruptive	real	estate.	If	the	Dutch	real	estate	sector	embraces	
Blockchain	and	is	able	to	realize	innovations,	there	are	opportunities	for	real	estate	
entrepreneurs	to	exploit	the	disruptive	character	in	order	to	provide	those	new	
services.

Artificial	intelligence	through	algorithmizing	of	Blockchain	will	increasingly	play	
a	role	in	the	decision	making	process	by	learning	organizations.	It	is	good	to	realize	
that	(thinking)	processes	and	decisions	are	being	outsourced	by	algorithms.	This	
artificial	intelligence	cannot	combine	hard	and	soft	factors	to	make	considerations.	
The	question	is	whether	we	will	use	the	big-data	models	correctly	and	not	
inadvertently	bring	about	inequality,	discrimination	and	less	vigilance.	That	
technology	develops	faster	than	the	adaptability	of	people	is	also	not	new:	the	
parachute	was	invented	only	after	the	first	plane	flew.	Ethics	for	individuals	and	
organizations	remain	important	in	judging	and	utilizing	data.
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Changes	in	value	concepts	affect	the	valuation	and	thought	of	real	estate.	The	
orientation	of	changing	users	and	owners	of	real	estate	affects	innovativeness,	
values			and	flexibility	in	managing	that	property.	Orientation	on	disruption	
must	be	seen	as	proof	that	the	real	estate	world	is	able	to	actually	innovate	the	
accumulated	assets	and	consolidate	this.	The	financial	and	real	estate	markets	
are	markets	that	exaggerate	through	irrational	behavior.	Fear	of	‘eat	or	be	eaten’	
determines	people’s	behavior.	Financial	and	thus	real	estate	markets	are	always	
unstable	and	must	always	be	regulated	by	people	and	organizations.	

The	question	that	remains	is	whether	it	is	important	to	look	at	disruptive	
innovations	in	existing	markets	or	to	newcomers	in	the	real	estate	market	and	
Blockchain.	The	question	is	whether	Blockchain	is	only	a	technological	disruption,	
or	a	real	game	changer,	and	whether	the	entire	value	chain	of	the	real	estate	
market	will	embrace	it.	No	two	disruptions	are	the	same.	Trust	in	Blockchain	is	
a	prerequisite	for	guiding	the	predictable	form	of	that	disruption	where	start-up	
companies	use	new	technology	to	offer	cheaper	and	inferior	alternatives	to	real	
estate	in	the	market.	You	could	also	talk	about	anti-fragile	value:	‘Some things benefit 
from shocks; they thrive and grow when exposed to volatility, randomness, disorder, and stressors 
and love adventure, risk, and uncertainty. Yet, in spite of the ubiquity of the phenomenon, there is no 
word for the exact opposite of fragile. Let us call it antifragile.’	(Taleb	2012),	in	other	words:	
attention	to	disruption	and	Blockchain	creates	a	viable	real	estate	economy.

The	true	meaning	of	the	Blockchain	technology	for	real	estate	still	needs	to	be	
investigated.	I	am	still	curious	to	understand	and	clarify	the	value	of	Blockchain	for	
real	estate	processes.	Doubt	continues	to	exist	and	is	therefore	a	feeding	ground	for	
further	research,	because	we	do	not	know	what	we	have	not	seen.

Jan	Veuger
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The	following	questions	were	asked	of	all	those	involved:	(1)	What	do	you	think	
is	the	essence	of	Blockchain	for	real	estate?,	(2)	What	is	the	most	current	state	of	
affairs	with	respect	to	Blockchain	and	real	estate	from	your	perspective?,	(3)	Which	
publications	are	important	from	your	perspective?,	(4)	What	are	your	expectations	
with	respect	to	the	impact	of	Blockchain	on	real	estate	for	(social)	real	estate?	And	(5)	
Which	questions	should	be	asked	about	the	future	for	real	estate	and	Blockchain?	
In	addition,	interviews,	in-depth	conversations	and	correspondence	took	place,	and	
the	content	was	peer-reviewed.
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A viable real estate  
economy with 
Disruption & Blockchain
Does real estate still have the value that it once had, or will the valuation of real 
estate change due to surprising products and services, innovative business 
models, different market strategies, innovative ways of organizing and managing 
in the (real estate) markets? Innovation revolves around good facilities in an 
attractive and stimulating environment. Take disruptive real estate. The driving 
force behind these developments are new technology, viability, organizing 
differently and managing, and these have a big impact on the valuation of real 
estate. Established names like Nokia, Kodak, Blockbuster, Oad, Free Record 
Shop, Hyves and V&D collapse, and others, like Hema, Shell, hotel chains 
and healthcare institutions are the least bothered by it. However, disruptive 
organizations like Amazon, Zalando, Uber, Tesla and its competitor Faraday 
Future, who wants to exceed Tesla in everything, clearly respond to viability in 
the environment, and this is determinative for competitive strength and thus 
impacts the current and future valuation of real estate. Blockchain – a distributed 
database that contains a growing list of data items and that is hardened against 
manipulation and counterfeiting - plays an important role in that. The notaries 
and brokers have already experienced this in the recent period, and it will 
continue to have an effect on real estate owners, financiers, users, builders, 
brokers, notaries and the cadastre. The real estate world finds itself at a tipping 
point of a transition: a dramatic and irreversible shift in (real estate) systems in 
society. This book provides state of the art insight into Disruption, Blockchain 
and Real Estate. It is a starting point for the new Real Estate professorship to 
investigate the real meaning of the Blockchain technology for real estate.





Een wendbare 
vastgoedeconomie met 
Disruptie & Blockchain
Heeft vastgoed nog wel die waardering die het heeft gehad? Of gaat de 
waardering van vastgoed veranderen door verrassende producten en diensten, 
innovatieve businessmodellen door andere marktstrategieën en innovatieve 
manieren van organiseren en managen in de (vastgoed)markten? Vernieuwing 
draait om goede faciliteiten in een aantrekkelijke en stimulerende omgeving. 
Noem het disruptief vastgoed. Drijfkrachten achter deze ontwikkelingen zijn 
nieuwe technologie, wendbaarheid, anders organiseren en managen. Zij 
hebben grote invloed op de waardering van vastgoed. Gevestigde namen als 
Nokia, Kodak, Blockbuster, Oad, Free Record Shop, Hyves en V&D vallen om 
en anderen zoals bijvoorbeeld Hema, Shell, hotelketens en zorginstellingen 
hebben er op z’n minst last van. Disruptieve organisaties zoals bijvoorbeeld 
Amazon, Zalando, Uber, Tesla en haar concurrent Faraday Future die Tesla in 
alles wil overtroeven, reageren duidelijk op wendbaarheid van de omgeving. 
Dat is bepalend voor de concurrentiekracht en heeft dus invloed op de huidige 
en toekomstige waardering van vastgoed. Blockchain - een gedistribueerde 
database die een groeiende lijst van data-items bijhoudt en die gehard is tegen 
manipulatie en vervalsing - speelt daarin een belangrijke rol. De notarissen en 
makelaars hebben dit in de ons achterliggende periode al ondervonden en het 
zal haar verdere doorwerking nog hebben naar vastgoedeigenaren, financiers, 
gebruikers, bouwers, makelaars, notarissen en het kadaster. De vastgoedwereld 
bevindt zich dan ook op een kantelpunt van transitie: een ingrijpende en 
onomkeerbare kanteling van (vastgoed)systemen in de samenleving. Dit boek 
is een state of the art van Disruptie, Blokchain en Vastgoed. Het vormt een 
startpunt voor het nieuwe lectoraat Vastgoed om de echte betekenis van de 
Blockchain-technologie voor vastgoed te onderzoeken.
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